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VÝSLEDKY ON-LiNE
DOTAZNÍKOVé
ANKETY

V průběhu sedmnácti dnů v měsíci červnu 2017 proběhly dva výzkumné soubory – internetová anketa a plánovací stan přímo na místě severní terasy. V obou
se mohli respondenti vyjádřit k návrhům na proměnu veřejného prostranství
u Kongresového centra Praha (KCP). Prostor tzv. severní terasy (viz obrázek)
je určen k citlivé rekonstrukci. Cílem výsledné revitalizace je nabídnout nový,
atraktivní, přívětivý veřejný prostor pro místní i tranzitující návštěvníky. Atraktivitu místa zvyšuje skvělé dopravní propojení stanicí metra, blízký komplex
historických památek Vyšehrad, hotel Corinthia a v neposlední řadě samotné
KCP s širokou nabídkou kulturních a dalších společenských událostí.
Analýza obsahuje výsledky dvou anketních sond. S jednotlivými výsledky se lze seznámit v hlavních částech této stručné analýzy. Dotazník
sledoval, jak respondenti vnímají současné využití severní terasy, a o jaké prvky
by ji obohatili, kdyby měli tu možnost. Grafy vypovídají jak o preferovaných
prvcích, tak o prvcích nevhodných. Plánovací stan se hlouběji věnoval tematice
možného rozvoje území po revitalizaci. V rámci dotazníku jsou potom v analýze
zaznamenány všechny možnosti, které respondenti uvedli v otevřených otázkách, aby se mohly stát inspirací pro budoucí návrh veřejného prostranství.
Respondenti se mohli vyjádřit k definovaným návrhům,
nebo doplnit své vlastní nápady a přání. Celkově bylo sebráno 236 dotazníků.
Jednalo se o nejširší možnou anketu cílící na celou veřejnost. Cílem bylo sebrat
inspirativní materiál pro uvažování o proměně místa. Anketa není reprezentativním sociologickým šetřením, není proto možné považovat výsledky za zrcadlo
skutečnosti. A to přesto, že vypovídá mnoho především o přáních a pohledu
zaměstnanců okolních firem a institucí, kterým byl dotazník distribuován. V odpovědích lze ovšem vysledovat obecné tendence nahlížení na způsoby užívání
05

VÝSLEDKY ANKETY

veřejného prostoru města. Výsledek dotazníkové ankety bude odrazovým
můstkem pro uvažování o novém atraktivním veřejném prostranství severní
terasy KCP.
Anketní sondu nelze sociologicky zevšeobecnit. Přesto se
dá konstatovat, že ve vzorku respondentů nebyly zásadní rozdíly mezi pohlavími či dle věkových kategorií. Obyvatelé okolní zástavby, kterých byla menšina
(12 %) kladli vyšší důraz na aktivity, které jsou na terase tzv. „doma“ – jedná se
o parkour, skateboarding a charakter tranzitního koridoru na Vyšehrad.

Největší část respondentů (63 %) se v oblasti severní terasy a okolí pohybuje
denně. V součtu pak 73 %, tedy tři čtvrtiny, vícekrát týdně. 72 % respondentů
v lokalitě žije či pracuje, v mnoha ohledech ji tak dobře znají a mohou proto
být motivováni využívat veřejný prostor, který mají v blízkosti. Dominantně se
návštěvníci a obyvatelé okolního prostoru dostávají ke KCP metrem (55 %), nezanedbatelný počet se do oblasti dostává také osobním vozem.

14 %

pracuji tady
procházka/výlet na Vyšehrad
bydlím tady
cesta na úřady či vzdělávacími institucemi
program v Kongresovém centru
ostatní

50,8 %

17,8 %

metrem
pěšky
autem
na kole
ostatní

17,8 %
55,1 %
19,1 %
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JAK JE PROSTOR SEVERNÍ TERASY A OKOLÍ NÁVŠTĚVNÍKY
VNÍMÁN? – SOUČASNÝ STAV
Jako nejdůležitější součást okolí KCP je respondenty vnímána památková rezervace Vyšehrad, následovaná stanicí metra a budovou KCP. Samotná severní terasa je vnímána v porovnání s ostatními prostorovými prvky spíše nevýznamně.
Registr vozidel je využíván příležitostně, proto se objevil na posledním místě.

DOJEM ZE SEVERNÍ TERASY KCP
Dojem ze severní terasy hodnotili respondenti na pětistupňové škále, póly
představovaly krajní hodnoty např. 1 (bezpečné) a 5 (nebezpečné). Škála mezi
těmito body vyjadřovala hlavní dojem ve smyslu otázky.
Přehledný – nepřehledný
Prostor je v součtu vnímán jako spíše přehledný (40 %). Průměrnou známku
v tomto smyslu dala třetina respondentů (36 %).
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Bezpečný – nebezpečný
Prostor je v součtu vnímán jako spíše bezpečný (40 %), zhruba třetina návštěvníků nevnímá prostor skrze bezpečnost ani negativně, ani pozitivně.
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Tichý – hlučný
Terasa je vnímána spíše jako místo s nižší hlukovou zátěží. Jako vyloženě hlučné
ho označilo pouze 6 procent návštěvníků. Klidový charakter území se proto
případně může snoubit s relaxační funkcí prostoru.
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Nápaditý – nenápaditý
Jako zcela nenápaditou vnímá terasu skoro polovina respondentů (43 %). V součtu s hodnotou „spíše nenápaditý“ je pro tři čtvrtiny návštěvníků prostorem bez
nápadu a koncepce.
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Živý – mrtvý
Prostor je v rovině živosti, přítomnosti lidí a aktivit vnímán výrazně negativně
(52 %). Pokud k tomu připočítáme střední pole, které označuje také respondenty, kteří nevědí, co si myslet, pak se dojem z přirozené živosti ještě zhorší. Terasa
v současnosti není místem setkávání a pro zastavení.
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Příjemný – nepříjemný k posezení
V tomto generálním dotazu byla terasa vyhodnocena jako výrazně nevhodná
k posezení a delšímu spočinutí. Celých 60 % dokonce považuje posezení v této
oblasti za vyloženě nevhodné. Z celkového počtu 236 respondentů označili
terasu za příjemné místo k spočinutí pouze 4 respondenti (2 %).

Nejvhodnější nové prvky na terasu
mobilní kavárna na obyčejné občerstvení
pobytný trávník
veřejně přístupné stolky a židle
okrasná vodní plocha
prostor pro venkovní instalace uměleckých děl
herní prvky pro děti
zimní otevřené kluziště
brouzdaliště
otevřená zastřešená scéna (jeviště)
rozhledna
chodník slávy

4 (1,7 %)
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Dostupný – nedostupný
Velmi pozitivně je vnímána dostupnost terasy. Dotaz nebyl směřován na konkrétní způsob přepravy do místa, zahrnuje tak všechny způsoby od automobilu,
až po pěší přístup. Tento rys výrazně kontrastuje s ostatními měřenými pocity,
což jasně značí, že potenciál místa je výrazně nevyužit.
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Vhodné nápady k revitalizaci
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Mezi další inspirativní nápady, které byly uvedeny v jednotkách případů,
avšak jsou přímými přáními respondentů, patří:

100

V této sekci byly testovány předem definované nápady na funkční prvky. Z pohledu respondentů by se v budoucnosti mělo jednat o dominantně relaxační
prostor s pobytovými trávníky doplněnými kavárnou s nabídkou občerstvení.
Současně by měl být prostor doplněn veřejnými lavičkami pro volné posezení,
okrasnou zelení a výrazně doplněn výtvarným uměním určeným do veřejného
prostoru. Tabulka níže uvádí absolutní počet respondentů, kteří označili danou
možnost jako určitě vhodnou nebo spíše vhodnou pro severní terasu.

196
195
195
193
178
151
127
117
108
87
82

pop-up venkovní letní kino
pokud „pobytový trávník“ (dobrý nápad), tak rozhodně se zákazem volného
pobíhání psů; trávník není špatný, ale o kus dál ho je celkem dost. Hlavně ne
další plochu pro psy
vyčleněný prostor pro skateboardisty a parkouristy, nyní se vše mísí dohromady
stromy, spousta stromů, vody a zeleně!; na severní terase, podle mě, chybí
hlavně stínící vzrostlé stromy, pod kterými by si lidé rádi poseděli, bezbariérový přístup od metra
mobilní zastínění (s využitím popínavých rostlin) pro letní období
lavičky s výhledem na Prahu, stíněné z jihozápadu stromy. Vyznačený doporučený průjezd cyklistů na most (piktogramy na zemi jako upozornění
chodcům)
rozšíření činnosti KCP
brouzdaliště je super nápad
opěrná betonová zeď terasy přirozeně svou monolytičností láká sprejery –
liniová výsadba malovzrůstných košťátek podél stěny tuto monotónnost
podtrhuje – řešení: vysadit stromy středněvzrůstné do parčíku pod terasou –
roztroušeně/skupinkově, samotnou zeď nechat porůst popínavou zelení
(přísavník etc.)
posezení, odpočinek, možnost pořádat malé trhy
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líbí se mi velkoryse řešená schodiště, která se mohou použít k sezení, k zakomponování malých vodních prvků apod.; lepší sadová úprava (nejsou zde
žádné výrazné rostliny a přitom je tu tolik slunce)
přírodní tělocvična i pro dospělé
kavárna, restaurace, lavičky, fontána, něco proti větru, pítko
KCP a kongresové centrum, tudíž je potřeba zázemí pro účastníky kongresů
a nikoliv hřiště pro děti
oprava dlaždic terasy tak, aby mohla sloužit svému účelu – bezpečně chůzi.
Současný stav je podle mého sledování zdrojem nebezpečných pádů. Snad
i asfalt by byl lepší než houpající se a na krajích zvedající se dlaždice, které
vás po dešti ještě nahodí vodou a bahnem s pískem
cyklostezka
určitě kavárna, nebo sdílená zahrada
místo židlí by byly vhodné spíše lavičky s opěrkou nebo pohodlná lehátka
vhodná k sezení i ležení. Viděla jsem to na náměstí v Táboře, pohodlné, vkusné a často vyhledávané. Pokud se nemýlím, bylo to na Náměstí TGM před
Střední zemědělskou školou
záhony s kvetoucími dřevinami – azalky, rododendrony apod. Všude je pouze tráva nebo keře za svou životností

Negativně vnímané nápady na prvky v prostoru terasy pouze potvrzují ty preferované. Mezi zcela nebo spíše nepřijatelné prvky patří chodník slávy a rozhledna. S výrazným odstupem doplňuje tyto zamítnuté prvky otevřená zastřešená
scéna.
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39
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21
17
17
16
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V posledním oddílu byli respondenti dotazováni na atrakce, kvůli nimž by se byli
ochotni zastavit a pobýt. U těch nejatraktivnějších variant lze potom předpokládat, že by se mohli do lokality i pravidelně vracet. Tabulka níže uvádí absolutní
počet respondentů, kteří uvedli danou možnost.
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mobilní kavárna a občerstvení
veřejně přístupné stolky a židle
pobytový trávník
okrasná vodní plocha
prostor pro venkovní instalaci uměleckých děl
zimní otevřené kluziště
rozhledna
herní prvky pro děti
brouzdaliště
chodník slávy
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DALŠÍ PŘÍMÉ PODNĚTY UVEDENÉ V DOTAZNÍKU

NEVHODNÉ NÁPADY PRO NOVÉ POJETÍ TERASY

chodník slávy
rozhledna
otevřená zastřešená scéna (jeviště)
zimní otevřené kluziště
brouzdaliště
herní prvky pro děti
prostor pro venkovní instalace uměleckých děl
okrasná vodní plocha
mobilní kavárna a občerstvění
veřejně přístupné stolky a židle
pobytový trávník

PROČ SE ZASTAVIT NA NOVÉ TERASE?

120

ORIENTAČNÍ SYSTÉM
•

kudy na Vyšehrad, dolů do Nuslí, kterým směrem pěšky k PČR, ke Qubixu atd.
Nešlo by nějak propojit využití přízemí KCP a jeho bezprostředního okolí?
Vytvořit společensky multifunkční pás od metra k Vyšehradu. Nezapomínal bych na kongresový provoz, jak udělat pro delegáty okolí využitelnější
a atraktivnější.

BEZBARIÉROVÁ PŘÍSTUPNOST
•
•
•

•

v blízkosti JÚŠ, dobré by bylo vytvořit bezbariérový přístup přímo z metra
bezbariérový přístup od metra v obou směrech
chybí bezbariérovost: na JZ okraji terasy jsou schody bez nájezdu, na V jeden
schod. Využít zázemí Kongresového centra: místo mobilního občerstvení
nízkoprahovou restaurační zahrádku přímo u KC. Chybí pořádné bezbariérové napojení na západní nástupiště stanice metra
určitě je potřeba myslet na bezbariérovost nově pojatého prostoru, a to jak

150
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•

pro pohybově, tak i pro smyslově postižené občany, seniory a rodiny s kočárky
vzhledem k blízkosti Jedličkova ústavu bariérovost/bezbariérovost přístupu

ÚPRAVA POVRCHU TERASY
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

pobytový trávník ztrácel smysl, pokud by sloužil venčení psů
prostor pro jízdu na skateboardu
stojany na jízdní kola
severní terasa je poměrně větrná i v létě, je třeba to vzít v potaz

rozhodně se musí změnit povrch (celkově kolem celého centra), stávající
mramorové desky jsou v katastrofálním stavu. Tmavé kouty, nízká zeleň jsou
spíš o strach než na okrasu
v zimně kluzké, nebezpečné, každý rok aspoň jednou upadnu, při dešti louže pod dlaždicemi
je zde zbytečně mnoho dlažby, ve slunných dnech proto lidé upalují z rozpálené a neho(stinné) terasy do přívětivějších koutů Prahy. Rozhodně je
potřeba oslovit kvalitního architekta
kvalitní horninové desky jako dlažba stačí mnohde jen opravit a dále využívat z hlediska snadného čištění, chůze i sezení
jako hlavní prioritu vnímám rekonstrukci chodníků, plochy přímo před KCP.
Polámané bloky jsou nebezpečné, lidé na nich zakopávají a padají, čímž
může dojít k úrazu. Osobně mám navíc kvůli nekvalitnímu chodníku pravidelně zničené boty, v dešti se při chůzi přelévá voda z volných bloků
nebyla by špatná jiná volba povrchové úpravy, protože současná dlažba se
zdá velmi nevyhovující i po opakovaných opravách. V letních dnech je navíc
tato celistvá plocha velmi rozpálená
odstranit dlaždice
pryč s betonem!
moderní ekologické zeleň terasy
ponechat umělecké prvky pilotu severního předpolí terasy a nějak o nich
napsat, o jejich vzniku, o autorech viz projekt Vetřelci a volavky
že s tou masou betonu sevřenou dopravními smyčkami ze všech stran se
moc udělat nedá... spíše se obávám nové haly, která patrně pohltí zbytky
rostlého terénu na jižní straně betonového blobu. Při pohledu z ptačí perspektivy mě napadá – solární panely na střechu a přestože nejsem příznivec
střešní pseudozeleně, v tomto případě by byl i travní koberec dobrý... ad
vitalizace terasy: bude-li stavební rekonstrukce dědictví komunismu dobrá,
pak si své využití okolní prostor najde sám...
snad jen v případě pobytového trávníku jasně definovat, jestli bude pro psy
či nikoliv. V současnosti jsou travnaté plochy na terase i pod ní prakticky nepoužitelné např. pro piknik právě z důvodu neukázněných pejskařů. Pak by
14
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VYhODNOCENÍ
VÝSLEDKŮ
PLÁNOVACÍhO
STANU

Plánovací stan byl iniciován Městskou částí Praha 4 ve spolupráci s managementem Kongresového centra Praha (KCP) v souvislosti s připravovanou
rekonstrukcí a revitalizací severní terasy KCP. Smyslem plánovacího stanu bylo
získat zpětnou vazbu návštěvníků severní terasy k funkční a programové náplni
tohoto veřejného prostranství. Zvolená forma dotazování má anketní charakter.
Vyvolává veřejnou diskusi o možné proměně severní terasy a stane se inspirací
pro architektonickou studii její revitalizace. Neklade si ale ambici na reprezentativnost v kvantitativním ani kvalitativním smyslu.

ÚČEL PLÁNOVACÍhO STANU
Účelem plánovacího stanu bylo získat podněty jak od víkendových uživatelů
terasy, tak od příležitostných a pravidelných uživatelů všednodenních, z nichž
nezanedbatelnou část tvoří pracovníci blízkých institucí, a zjistit,
•
•
•
•
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jakým způsobem by z pohledu návštěvníků mohla být oživena severní terasa KCP (sběr podnětů k funkční a programové náplni terasy),
jak hodnotí návštěvníci nápady managementu KCP na využití severní terasy
(ověření poptávky uživatelů po různých typech volnočasových aktivit, prvků
a služeb),
kde v prostoru terasy by tyto aktivity/funkce/prvky měly být situovány
(orientační lokalizace podnětů)
další (volné) podněty návštěvníků k možnostem revitalizace terasy.

17

PRŮBĚH PLÁNOVACÍHO STANU
Plánovací stan byl umístěn v přední části terasy (blízko výstupu od stanice
metra), v místě, kterým prochází největší množství návštěvníků terasy. Sběr
podnětů probíhal v neděli 11. 6. 2017 od cca 9.30 do cca 15.30 ve čtvrtek 15. 6.
2017 od cca 9.30 do cca 18 hodin. Sběr podnětů zajišťovali dva tazatelé, což mj.
umožňovalo pracovat s dvěma respondenty současně.

VÝSLEDKY
Výsledky plánovacího stanu velkou měrou korespondují s výsledky on-line dotazníkové ankety.
Prvním podstatným tématem zmiňovaným respondenty je
možnost krátkodobého odpočinku. Důležitým předpokladem jsou pohodlné
lavičky (přiměřeně vysoké, kde se lze opřít a z nichž se dobře vstává – důležitý
požadavek zejm. starších respondentů), vhodně umístěné (tj. ve stínu a v závětří).
S příjemným posezením úzce souvisí požadavek na větší
množství vzrostlých listnatých stromů a přítomnost vody zpříjemňující mikroklima. Ke zlepšení mikroklimatu by podle některých respondentů přispělo také
odhlučnění terasy (spíše pomocí zeleně než „umělých“ protihlukových bariér).
Pobýt chvíli v tomto veřejném prostoru by značnou část
respondentů motivovala možnost koupit si zde občerstvení (kávu, nealko
nápoje, pivo, zmrzlinu…) a mít se na co dívat. Může se jednat o okrasný
vodní prvek, umělecká díla ve veřejném prostoru, ale i o atraktivní výhled na
Prahu. Zde řada respondentů poukázala na to, že není třeba dělat rozhlednu,
že stačí prořezat na některých místech stromy ve svahu. Vícero respondentů
zdůrazňovalo, aby místem pro prodej občerstvení nebyl „hnusnej stánek“, ale
architektonicky vkusně řešená dočasná stavba.
Z pohledu do vytvořených map je zřejmé, že většina respondentů si severní terasu dokáže představit i jako prostor pro střednědobou rekreaci, místo, kde lze posedět s přáteli na veřejně přístupných židlích a stolcích,
ležet na pobytovém trávníku nebo na lehátkách, hrát si s dětmi, piknikovat.
Důležitou kapitolou jsou vodní prvky a vodní plochy.
V diskusi, zda čistě okrasný vodní prvek nebo vodní prvek funkční, se většina
dotázaných přiklání k funkční variantě. Několikrát zazněl nápad vytvořit otevřenou vodní plochu, která by v létě sloužila jako brouzdaliště a v zimě jako
kluziště. Někteří respondenti navrhovali spojit možnost okrasné a funkční letní
vodní plochy (např. bazén s tryskami, který lze zároveň využít jako brouzdaliště).
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Řada podnětů se týkala možnosti kulturních aktivit
v prostoru severní terasy. Nápad umisťovat do prostoru severní terasy výtvarná
umělecká díla se u většiny respondentů setkal s pozitivním ohlasem. Někteří
navrhovali, aby se jednalo o interaktivní umění (díla, která si lze osahat, lézt na
ně, nahlížet dovnitř apod.). Vítaný je také nápad na vytvoření demontovatelné
letní scény pro pořádání koncertů či divadelních vystoupení.
Jako nejméně smysluplný návrh na využití terasy se
respondentům jevil chodník slávy. Z pohledu častých uživatelů je něčím,
co možná bude reklamou KCP, ale pro (místní) uživatele to nepřináší žádnou
přidanou hodnotu. Větší množství respondentů také negativně hodnotilo na
rozhlednu. Některým by v prostoru terasy výslovně vadil vyvýšený objekt rozhledny, jiní poukazují na to, že jde o zbytečnou stavbu a stačí „vyčistit výhled“.
Vyhlídka, na rozdíl od rozhledny, kontroverze nebudí. Nejčastějšími výhradami
menšiny respondentů, kteří nepovažovali za dobrý nápad brouzdaliště, vadila
skutečnost, že jelikož nejde o koupaliště, bude chybět potřebné zázemí k osprchování a osušení dětí. V případě kluziště poukazovali kritici na to, že má-li jít
o čistě přírodní bruslařkou plochu, bude využitelná jen pár dní v roce. Většinu
respondentů nepadlo, že by se mohlo jednat o jednu vodní plochu s celoročním využitím. Několik respondentů navrhlo pořádat v prostoru farmářské
trhy. Většina respondentů ale severní terasu nepovažuje za příliš vhodné místo
z hlediska dostupnosti pro obyvatele okolí ani pro trhovce.
Specifickým tématem je prostor pro městské sporty, resp.
hřiště pro teenagery (široká kategorie, do níž lze zařadit také skateboardové
hřiště, work-out posilovací hřiště, in-line bruslení, lezeckou stěnu).
Na jednu stranu je již nyní severní terasa a její blízké okolí
místem některých těchto sportů (skateboarding, parkour), na druhé straně stojí
kritici, kteří poukazují na hlučnost vyznavačů těchto sportů, ničení povrchu terasy a možnost střetů s chodci. Hřiště pro malé děti je v tomto kontextu zřetelně
méně kontroverzní. Nevadí naprosté většině respondentů, kteří akcentovali
klidový, relaxační charakter terasy a bylo často navrhováno i lidmi v seniorském
věku.
Podrobnější lokalizace podnětů by vyžadovala delší
zamyšlení respondentů nad fungováním prostoru terasy, proto zde uvádíme
pouze hlavní principy. Většinu podnětů navrhují respondenti situovat „někam
do prostoru terasy“ (zpravidla do „zelené“ části, dlážděnou hlavní trasu nechávají volnou) a jejich konkrétní umístění v tomto prostoru nepovažují za zásadní.
Na hlavní pěší trasu umisťuje většina respondentů mobilní kavárnu/občerstvení. Venkovní stolky a židle by měly být rozmístěny v blízkosti občerstvení.
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DOPORUČENÍ
DALŠÍhO POSTUPU
PRO REViTALiZACi
SEVERNÍ TERASY KCP

Respondenti zdůrazňují, že by měly být opravdu veřejné (tj. nepodmíněné
konzumací u provozovatele občerstvovacího zařízení). Do západní části terasy
situují respondenti prostor pro divadlo, hudbu, tanec a výtvarné umění. Pro
rekreační účely by respondenti využili stávající plochu zeleně, přičemž mnozí
nechápou smysl „zelenejch kostek“, které by zrušili a vytvořili souvislou parkovou plochu. Několik respondentů, místních i přespolních, uvedlo, že by bylo
vhodné vytvořit hned u výstupu z metra funkční navigační systém. Několikrát
také zazněla výhrada, že terasa nemá přímý bezbariérový přístup, ale musí se
obcházet přes spodní terasu. Nelze opomenout ani poznámku, že k oživení severní terasy by přispělo otevření parteru KCP, který je nyní mrtvý. Starší místní
respondenti vzpomínali na hojné využívání kavárny v KCP jako společenského
a kulturního prostoru, kde se dalo nejen sedět s krásným výhledem na Prahu,
ale také například tančit.

ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ
•
•
•
•
•

Vytvořit komplexní koncepci rozvoje a revitalizace veřejných prostranství po
celém obvodu KCP (minimálně ve fázi studie jako jeden celek).
Revitalizaci severní terasy řešit navazujícími stupni projektové dokumentace
a realizace jako jednu z dílčích fází naplňování této koncepce, a to v návaznosti na výsledky architektonické soutěže na dostavbu expozičních prostor.
Dát zpracovateli studie na revitalizaci severní terasy jako neopomenutelné
podklady vybraný soutěžní návrh na dostavbu expozičních prostor a výsledky plánovacího stanu a on-line ankety.
Stanovit dostatečný rozpočet na revitalizaci severní terasy, aby bylo možné
zohlednit podněty veřejnosti k funkční a programové náplni terasy
Zahrnout prostředky na revitalizaci veřejných prostranství kolem KCP jako
část rozpočtu na realizaci vítězného soutěžního návrhu. Vyčleněné prostředky by měly tvořit nejméně 10 % předpokládaných investičních nákladů
tohoto stavebního projektu

DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR PROJEKTANTA
Na základě zkušeností nastiňujeme tři možné scénáře výběru zpracovatele
studie revitalizace severní terasy s jejich výhodami a nevýhodami. Vycházíme
z požadavku na rychlý, spolehlivý a cenově efektivní způsob výběru projektanta. Vylučujeme proto veřejnou architektonickou soutěž a nedoporučujeme ani
kombinovanou architektonickou soutěž. Ve hře tak zůstávají tři možné scénáře.
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a. projektový workshop
b. výběrové řízení
c. vyzvaná architektonická soutěž
a)
Projektový workshop mívá povahu pracovní skupiny, do které jsou
přizváni vybraní odborníci. Ty je třeba zaplatit za čas strávený fyzicky v pracovní
skupině i za přípravu a hledání návrhů řešení. Při hodinových sazbách cca 500–
800 korun za hodinu a 16–20 hodinách práce mluvíme o částce 8–16 000 Kč/
odborník. Se stejnou sumou je třeba počítat také pro facilitátora pracovní skupiny. Při počtu 5 odborníků + facilitátor tak mluvíme pravděpodobně o vyšších
desítkách tisíc korun. Je na dohodě se zadavatelem, kdo ze zástupců pracovní
skupiny bude zakreslovat náměty vzešlé z jednání. V praxi ale bývá obvykle těžké najít shodu mezi různými odborníky s tvůrčími egy, kteří nakonec prezentují
a prosazují své vlastní vize. Tyto vize či koncepce nejsou v požadované podrobnosti architektonické studie. A pokud dojde k dohodě, je povahy kompromisní,
tedy povrchové. Takové pracovní skupiny pak často spíše produkují zadání pro
další výběr zpracovatele nebo fungují jako poradní orgán. Časové možnosti členů pracovní skupiny ani většinou více nedovolí. Po skončení činnosti pracovní
skupiny tedy nezbývá než pověřit vybraného projektanta vytvořením studie.

bude vždy výrazně nižší než součet smluvních cen za zpracování studie zadané
týmž ateliérům mimo režim architektonické soutěže. Výhodou soutěže tedy je,
že lze získat relativně levně několik plnohodnotných studií, protože účastníci
jsou motivováni navazující zakázkou.
Na základě této analýzy proto doporučujeme vydat se
cestou vyzvané architektonické soutěže se třemi až pěti pečlivě vybranými účastníky. Zadání soutěže, soutěžní podmínky mohou zpracovat externisté,
kteří také mohou převzít úkoly sekretáře soutěže a přezkušovatele. Administrativní náročnost přípravy a realizace soutěže pro kmenové zaměstnance KCP
tedy bude minimální.

b)
Nemá-li se jednat o obcházení soutěží kritizované Českou komorou
architektů a mnoha architekty (což pro ně může být důvodem k odmítnutí
účasti), tak by nemělo být po účastnících výběrového řízení požadováno zpracování projektu de facto v podrobnosti architektonické studie. V rámci výběrového řízení je možné vybírat zpracovatele na základě předloženého portfolia
projektů (referencí), popisu přístupu k řešení projektu (tj. textu/prezentace) či
osobního pohovoru. Popis přístupu k řešení projektu není informace kvalitativně srovnatelná se zpracovanou studií (neumožňuje např. přesněji odhadnout
ekonomickou náročnost realizace projektu). Úskalím referenčních projektů je,
že nejsou pouze výsledkem dovedností autorů, ale jsou významně ovlivněny
zadáním investora. Opět tedy nezbývá než pověřit uchazeče, který se jeví jako
nejvhodnější, zpracováním architektonické studie.
c) Výsledkem projektové soutěže standardně, je projektová dokumentace v podrobnosti architektonické studie. Čas, o který příprava
a realizace soutěže potrvá déle než výběrové řízení nebo činnost pracovní skupiny, se tedy ušetří hned následně (není třeba dalších 6–8 týdnů na zpracování
studie vybraným uchazečem, protože studie už je hotová). Při vhodně nastavených soutěžních cenách je to cesta efektivní i finančně, protože součet cen
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