
Zápis z jednání pracovní skupiny pro architekturu  � projekt Modernizace Krajské 
nemocnice Liberec (KNL)  � dne 23.1.2015 v KNL 

Ú�astníci: ing. Bufka, prof. Moos, ing. Rais (KNL), nám��stkyn�� prim. Ing. Hrbková, ing.arch.Pla�ail, P. 
Kincl (M��sto Liberec), , prof. Suchomel, prof. � èdlbauer (Liberecký kraj), prof. Maier (��VÚT), Petr 
Janá�  � projek�ní kancelá�Y DRNH, Brno 

Ú�astníci seznámeni se stanoviskem RNDr. Svobody (zástupce ��KA) ve vztahu k p�Yípadnému konfliktu 
zájm�o p�Yi p�Yíprav�� architektonické sout���~e. Z d�ovodu potenciálního konfliktu zájm�o TUL odstoupila 
od prací na zpracování rámcového generelu (TUL má zájem se zú�astnit architektonické sout���~e)  a 
zpracování tohoto dokumentu bylo zadáno projek�ní kancelá�Yi DRNH  � ing. Novák, Brno. 

Zástupce DRNH  � Petr Janá� seznámil ú�astníky jednání s konceptem rámcového generelu areálu KNL 
a následn�� seznámil ing.arch. Pla�ail s urbanistickou situací, dopravním �Ye�aením okolí a napojení 
areálu na dopravní infrastrukturu m��sta. Dle aktuálních p�Yedpis�o bude modernizovaný areál 
vy�~adovat objem minimáln�� 1.000 parkovacích míst. Tato kapacita se nevejde do uva�~ované plochy 
podzemních gará�~í -  nabízí se z�Yídít parkovací d�om na míst�� stávající LDN nebo navý�ait objekt 1a o 
podla�~í. Dle po�~adavku KNL nebude komunikace Kristiánova pou�~ita jako ve�Yejná, ale zejména pro 
dopravní obslu�~nost areálu KNL. Propo�tem p�Yes zastav��né m3 vychází p�Yedb���~ná cena budov fáze 
1a,1b ve vý�ai 1,2 mld K�.  

Kincl  � dokumentu schází bli�~�aí up�Yesn��ní vazeb areálu na jeho okolí, specifikace zelen�� v areálu  a 
up�Yesn��ní pozice hlavního nástupu do areálu, dále po�~aduje up�Yesn��ní a fixaci zelených ploch 
v generelu (s ohledem na jejich nedostatek v areálu i v okolí doporu�uje zanést po�~adavek na 
zazelen��ní st�Yech nových budov).  Dokumentu dále schází objemová studie budov a to p�Yedev�aím 
s ohledem na územn�� plánovací informaci, kterou si KNL vy�~ádala. Pro názornost je nutná prostorová 
vizualizace zakomponovaná do fotografických záb��r�o. Budovu �.5 je nutno vzhledem k Husov�� 
ul.oddálit, nebo�e roh budovy se v návrhu dotýká stávajícího chodníku a budova je p�Yíli�a blízko ke 
stávající Husov�� ul.  

K dopravnímu �Ye�aení máme tyto p�Yipomínky:  

1) v kapitole 11 je uvedeno, �~e v areálu KNL bude zaji�at��na p�Yevá�~ná �ást pot�Yeby parkovacích a 
odstavných stání. Po�~aduji, aby v areálu KNL byla uspokojena ve�akerá pot�Yeba parkovacích 
stání, tj celkem 1160. Parkovací stání v okolních ulicích nemohou být do bilance zahrnuta, 
nebo�e se jedná o ve�Yejné prostory.  

2) v r.generelu je dolo�~en výhled intenzity dopravy na úsecích ulic v bezprost�Yedním okolí KNL. 
V dal�aích stupních projektové dokumentace po�~adujeme dolo�~it kapacitní posouzení  t��chto 
k�Yi�~ovatek: � àldovo nám��stí, Jablonecká x Klá�aterní, Jablonecká x Kristiánova x 
Gutenbergova, Husova x Kristiánova.  

P�Yi dopracování generelu je nutno vycházet z po�~adavk�o a skute�ností, které byly KNL vydány 
v územn�� plánovací informaci dne 5.1.2015 pod �j. HAUP/7110/220402/14/Da. Dále po�~aduji ve v��ci 
zpracovávaného rámcového generelu informovat orgány m��sta Liberce a jeho poradní orgány.  

 



V diskusi dále zazn��ly k rámcovému generelu tyto po�~adavky:  

- zaji�at��ní prostupnosti areálu nejen Kristiánovou ulicí, ale i mezi spojovacími kr�ky budov 

- vypracování vizualizace dálkových pohled�o (viditelnosti navrhovaných objem�o z vybraných 
pohledových míst) 

- podrobn��j�aí �Ye�aení p�Yedprostoru mezi Jabloneckou ulicí a stavbami I.etapy a to i ve výhledové 
podob�� odpovídající výhledovému �Ye�aení celého areálu.  

Moos  � dokument v sou�asné podob�� (p�Yed zapracováním v�aech p�Yipomínek) je nezbytné 
konzultovat s týmem léka�Y�o  � v principu je nezbytné primárn�� vycházet z po�~adavk�o léka�Y�o na 
pot�Yeby medicínských proces�o v areálu a nových budovách a tomu pak p�Yizp�osobit rámcový generel. 
Postupné fáze modernizace areálu pak musí být v souladu s po�~adavky léka�Y�o na provoz KNL  � 
p�Yedlo�~ený návrh RG umo�~�Huje zachovat provoz KNL bez v��t�aích korekcí.  

� èdlbauer  � ka�~dá etapa modernizace musí být samostatn�� funk�ní, nebo�e není jasné  kam a�~ se 
v rámci projektu modernizace KNL dojde.  Musí být do�Ye�aena té�~ otázka heliportu (stávající heliport -
by m��l mít funk�nost  10 let) kdy�~ malý generel po�ítá s pozicí heliportu na st�Ye�ae budovy fáze 1a  � 
má dopad na po�~adovanou statiku nové budovy.  Po�~aduje dopracování rámcového generelu do 
konce února a na p�Yí�atím jednání i návrh zadávací dokumentace sout���~e o návrh na výb��r architekta.  

Suchomel  � po zapracování p�Yipomínek je tento dokument pou�~itelný jako podklad pro výb��rové 
�Yízení na architekta projektu.  

P�Yi diskusi nad mo�~ností umíst��ní zastávky MHD p�Yímo u nástupního prostoru areálu v Kristiánov�� 
ulici bylo konstatováno, �~e vhodn��j�aí umíst��ní bude mimo tuto ulici s ohledem na p�Yedpokládanou 
intenzitu provozu.  

Dokument bude upraven ve smyslu shora uvedených p�Yipomínek, respektive ve smyslu p�Yipomínek 
týmu léka�Y�o, který se k n��mu neprodlen�� vyjád�Yí. Po úpravách bude dokument projednán na dal�aím 
jednání pracovní skupiny, které se uskute�ní v pátek 27.2.2015 od 11,00 v kapli  � zasedací místnosti 
(budova V areálu KNL). 

 

 

 

 

 

 

 


