Zápis z jednání pracovní skupiny pro architekturu – projekt Modernizace Krajské
nemocnice Liberec (KNL) – dne 27. 2. 2015; 11.00 – 12.00h.; KNL
Účastníci: ing. Bufka, prof. Moos, ing. Rais (KNL), ing.arch.Plašil, P. Kincl (Město Liberec),
prof. Suchomel (TUL), prof. Šedlbauer (Liberecký kraj), prof. Maier (ČVÚT), Petr Janáč –
projekční kancelář DRNH, Brno,
Omlouvala se nám. prim. Ing. Hrbková
Janáč – prezentace další verze rámcového generelu. Do generelu doplněno nové dopravní
řešení – Kristiánova ul. je obslužná pro areál KNL, dále rozkresleny jednotlivé fáze,
zakreslena zeleň, doplněny dálkové pohledy všech etap modernizace, včetně objemových
návrhů s pohledy z různých světových stran. Na požadavek města se zpracovala kapacitní
analýza křižovatek v okolí areálu včetně výhledového stavu. Je oddělena dopravní obslužnost
areálu od provozu sanitek, linie budov podél Husovy ul. je oddálena od linie komunikace.
Množství plochy typ zeleň je posílena v areálu i okolí – nástupní veřejný park z Kristiánovy
ul. Zapracování zazelenění střech budov areálu spíše zadat do zadání arch. soutěže nebo
nechat na dořešení v rámci soutěže.
Plašil - komentář k dopravnímu řešení areálu, z hlediska dopravního řešení je generel
z pohledu města Liberec akceptovatelný.
Suchomel – v západní části areálu vidím kolizi pohybu pěších a pohybu sanitek – je to otázka
definice vstupů do budovy, aby nebylo v kolizi. Tento konflikt lze řešit i mimoúrovňovým
řešením komunikací – je to pak otázka dopadu na výši investice.
Maier – v generelu je nutné vyznačit hlavní nástup pro pěší, pro dopravu je naznačeno, ale pro
pěší není
Kincl – z hlediska města požadujeme, aby byl výsledný rámcový generel rozšíření Krajské
nemocnice Liberec projednán v orgánech města Liberce a v jeho poradních orgánech (v Radě
architektů města Liberce).
S ohledem na minulý zápis z jednání lze konstatovat, že veškeré připomínky pracovní skupiny
byly zpracovatelem generelu zapracovány. Případné další připomínky je třeba řešit v průběhu
příštího týdne tak, aby konkrétní materiál byl připraven pro řídící výbor projektu 9. 3. 2015.
Konkrétní materiál pak bude dále posuzován příslušnými orgány města Liberec.

Šedlbauer – bylo již definitivně rozhodnuto o postupu výběru architekta? V rámci diskusí
řídícího výboru zazněly různé názory na další postup.
Bufka – o postupu bylo rozhodnuto na řídícím výboru 2. 2. (viz zápis – závěry z jednání) a
bude dále postupováno formou architektonické soutěže.
Diskutovány výdaje architektonické soutěže z rámcové tabulky rozeslané účastníkům –
požadavek 1-1,5 % z výše investice na odměny pro architektonické návrhy je nereálný, nutno

snížit – obvyklá výše odměn v obdobných soutěžích je v řádu stovek tisíc Kč. Tvorba
zadávacích podmínek architektonické soutěže bude vypracována po věcné stránce se
zpracovatelem generelu – bude konzultováno s pracovní skupinou a s ČKA.
Další termín bude svolán po zpracování stavebního programu, a to v pátek 27.3 v 11,00 hodin
v budově V – zasedací místnost – kaple.
Zapsal: M. Bufka

