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11 měsíců ve funkci architekta města



proč mít architekta města



proč mít architekta města



ROZSAH A POPIS ČINNOSTÍ ARCHITEKTA MĚSTA:

* rozsah přibližně 150 hodin/rok, a to jak pro veřejnost, tak i potřeby města

* spolupráce při pořizování rozvojových dokumentů města 

* spolupráce při výběru investičních akcí města

* příprava a administrace architektonických soutěží vypisovaných městem

* spolupráce při realizaci investičních akcí města 

* dohled a tvorba veřejného prostoru 

* návrhy úprav, drobných staveb a detailů 

* účast na besedách s občany a na jednáních s investory podle požadavků města

* konzultace pro veřejnost podle dohody se stavebním úřadem

* osvětová činnost v oblasti architektury a urbanismu







synchronizace přípravy  
územního a strategického plánu



Čím chce Mnichovo Hradiště být?



Čím chce Mnichovo Hradiště být?



kultivace veřejných prostranství 
systém územních studií



systém územních studií  
veřejných prostranství



CELKOVÁ KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

* stanovení významu a charakteru jednotlivých veřejných prostranství 

* návrh koncepce celkového dopravního řešení, potvrzení vybraných stávajících  
a doplnění nových navrhovaných dopravně - organizačních úprav

* návrh koncepce bezmotorové (pěší a cyklistické) dopravy,  
včetně hierarchizace jednotlivých částí komunikační a cestní sítě

* návrh implementace zásad dopravního zklidňování a zohlednění charakterů  
veřejných prostranství

* zohlednění potřeb dopravy v klidu a veřejné dopravy

* koncepce městské zeleně a ideový návrh jejího řešení v klíčových uličních  
profilech, cestách, náměstích a parcích.



architektonicko-urbanistická soutěž na 
revitalizaci Masarykova náměstí



srpen 2015 - záměr přípravy architektonické soutěže

19. 09. 2015 - veřejná anketa, sběr podnětů k zadání 

09. 11. 2015 - veřejná diskuze, sběr podnětů k zadání 

25. 11. 2015 - ustavující schůze poroty

05. 01. 2016 - vyhlášení soutěže

02. 03. 2016 - odevzdání prvního kola

20. 04. 2016 - odevzdání druhého kola

26. 05. 2016 - veřejné vyhlášení výsledků

srpen 2016 - výběr zpracovatele 



Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá 



Dipl. Ing. Till Rehwaldt, Ing. Eliška Vaňková



ATELIER 111 architekti s.r.o. / Bc. Veronika Indrová, Ing. arch. Barbora Weinzettlová, Ing. arch. Jiří Weinzettl



DĚTSKÝ DŮM MÍROVÁ
klub dětí a mládeže

školní jídelna s kuchyní
kuchyně pro MŠ

navýšení kapacity mateřské školy Mírová



říjen 2016 - formulace investičního záměru a způsobu výběru zpracovatele 

říjen až leden 2016 - diskuze s uživateli, formulace zadání a podmínek 

16. 02. 2016 - společné setkání vyhlašovatele, poroty a vyzvaných architektů

22. 03. 2016 - konzultace rozpracovaných návrhů

08. 04. 2016 - prezentace návrhů a hodnotící zasedání

02. 05. 2016 - formulace podmínek druhého kola

20. 05. 2016 - hodnocení návrhů druhého kola

červen 2016 - uzavření smlouvy s dodavatelem



DĚTSKÝ DŮM MÍROVÁ
Projektil architekti s.r.o.
Malátova 13

150 00 Praha 5         cz

PROJEKTIL ARCHITEKTI, s.r.o./ Ing.arch. Petr Lešek, Ing. Ondřej Hofmeister / 2.kolo
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Martin Kožnar Architekt s.r.o. / MgA. Martin Kožnar, ing.arch. Tomáš Petrášek / 2.kolo



KA architekti, s.r.o./ MgA. Kamila Amblerová, ing.arch. Martin Šenberger / 1.kolo



DĚTSKÝ DŮM MÍROVÁ

ing.arch. Ondřej Tuček / 1.kolo



dohled a tvorba veřejného prostoru  
návrhy úprav, drobných staveb a detailů 



REKONSTRUKCE JIRÁSKOVY ULICE









NA KAMÍNKÁCH - PLÁŽ U JIZERY



březen 2016 - plánovací setkání s veřejností 

duben 2016 - koncepční návrh území

květen 2016 - terénní úpravy břehů

červen 2016 - studentské návrhy

červenec 2016 - letní workshop studentů fakulty architektury ČVUT



KAMÍNKY - PLÁŽ U JIZERY celková situace
PROJEKT VÝKRES VYPRACOVALMÍSTO FORMÁT MĚŘÍTKO DATUM

MgA. Jakub Chuchlík, architekt města
parc.č. 2366/1, 2366/2, 2371/1, 2371/2, 2371/3, 2366/4, 2366/3, 
2370/3, 2370/1, 2684/1,2370/4 v k.ú. Mnichovo Hradiště A3 1:500 18.05.2016

ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ PROSTORU
A - část pláže pro pejskaře a volně pobíhající psy
B - veřejná pláž bez volně pobíhajících psů 
C - část pláže určená rodinám s dětmi (bezpečný vstup do vody, malá hloubka, herní prvky)
D - příjez a parkoviště (redukce stávající plochy a navýšení parkovacích míst) 

ÚPRAVY TERÉNU A POVRCHŮ
01 - vstupy do vody pro psy
02 - nová komunikace pro hasiče s kamennou obrubou
03 - kamenná obruba zpevněných ploch - dle referenčních
       příkladů a textové specifikace 
04 - pozvolný břeh s kamínkovým povrchem
05 - úprava panelové desky - dle dohody
06 - úprava tvaru a povrchu parkoviště,  
       rozšíření travnatých ploch - dle dohody
07 - příprava pro objekt dětské pláže
08 - odstranění betonových panelů

OBJEKTY REALIZOVANÉ A UMÍSŤOVANÉ MĚSTEM
20 - nové ohniště - dle samostatné dokumentace
21 - výsadba keře
22 - informační tabule
23 - malé beachvolejbalové hřiště (6x12 + okraje) 
       plastové kůly pro síť
24 - chemické toalety
25 - kláda na hraní, vymezující prostor psí pláže
26 - úpravy stávajících laviček dle návrhu AM
pozn. - v návaznosti na fungování prostoru v nejbližší  
sezóně mohou být herní prvky doplněny např. o stezku 
bosé nohy, položené kmeny na lezení, skluzavku a pod.

OBJEKTY REALIZOVANÉ STUDENTY, DOBROVOLNÍKY A SOUKROMNÍKY
40 - sezení kolem ohně (realizované dobrovolnicky dle návrhu AM)
41 - lavička - hranice volného pohybu psů (realizované dobrovolnicky dle návrhu AM)
42 - převlékárny (realizované dobrovolnicky dle návrhu studentů FA ČVUT, příp. AM) 
43 - paravan pro budky chemických toalet (realizované dobrovolnicky  
       dle návrhu studentů FA ČVUT, příp. AM)
44 - pobytové terasy a molo (návrh a realizace studenti FA ČVUT) 
45 - molo pro děti a rodiče (návrh a realizace studenti FA ČVUT) 
46 - molo s pískovištěm (realizované dobrovolnicky dle návrhu AM) 
47 - šachový stolek - úprava stávajícího mobiliáře (návrh a realizace studenti FA ČVUT)
48 - maringotka s občerstvením s dřevěným molem v předprostoru  
       (realizované provozovatelem občerstvení dle dohody s AM)
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konzultace a koordinace  
soukromých projektů



nový a větší LIDL



lze dobře regulovat na špatné parcelaci?



osvětová činnost



spolupráce s FA ČVUT 
ateliér Josefa Mádra a Šárky Malošíkové



spolupráce na organizaci přednášek



spolupráce na organizaci festivalu  
Den architektury v Mnichově Hradišti



...


