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"Mé doplnění, náměty, připomínky:"
ZkombinovalBychVariantuD+VarB...prosteCoNejvicZelene
Uvítám jen stojany na uzamčení kola.
Vícezeleně!
Použití schodiště i vodní plochy hodnotím vcelku kladně. Ale horizontála, kterou schodiště vytváří, působí nepřirozeně. Proto je vhodné ji
předělit zelení jako je ve variantách C,D. Zvážil bych např. variantu, že v místě fontány, by nemusely být schody vůbec a mohla by zde
vzniknout větší plocha, která by se dala oddělit jako ve variantě B. Zaráží mě trochu i špatná kvalita vizualizací. Očekával bych na
VÍCETRAVNATÉPLOCHY
Navrácení morového sloupu!
Ani jedno řešení není pěkné,magistrát na to měl vypsat architektonickou nebo designerskou soutěž.Takto to dopadne nešťastně jako na
Prbůh, proč není město schopno oslovit odborníka který vypracuje jednu správnou variantu a nechá o návrhu hlasovat laiky??? Jako by v
e městě nebyla v rámci TUL těch odborníků hromada. S pozdravem Ing.arch. Jan Nikendey P.S.:Opravte formulář poznámek nejde v ně
řešit.náměstí.po.částech.je.nekoncepční.a.neštastné.a.nikdy.nemůže.přinést.dobré.a.komplexní.řešení,je.mi.z.toho.velmi.smutno,varianty
Nelíbí se mi, že náměstí se neřeší jako celek, ale po kusech. Není to logické a řešení nebudou na sebe navazovat. Nelíbí se mi
zachováni středové komunikace jako hlavní liberecké tepny. Ničí náměstí jako celek.
Vodníprvekjekrásnávěc,alenedopadnetosnímjakosvodotryskyuPlazy???
Nefunguji-Vam-mezery-ve-formulari-:-)
Prijde-mi,ze-ve-variantach-je-jen-velmi-maly-rozdil.Moc-invencni-mi-to-nepripada,ale-aspon-to-nebude-uplny-ulet.
Proč se neřeší celé náměstí, alespoň v architektonické studii? Vybral jsem variantu A abych mohl napsat komentář. Jednotlivé varianty
Rozhodněčímvíczeleněasedaček,tímlíp,aleněmělobytozasstátmailant.
všechnojebetonováhrůza
ménědlažbyvícezeleně
Proč tam chybí travní plochy?
zbytečněmocmístnaparkování
pořádvelmimálozeleně!
BydlímvRůžovéuliciavelmiuvítámmaximálnězelenouvariantuaoddelenísilnice.Osobněbychvynechalavoduazúsporyplatilaúdržbuvětšíhotráv
níku.Vodabudenamestízdobitjenčástrokuapohledpřesšedivénáměstíjeopravdudepresivní.
Tyto "varianty" jsou v podstatě pouze drobnou obměnou jediné varianty, takže není moc z čeho vybírat.
Stromy a posezení v jejich stínu na schodech....jak je náměstí situované? Bude stín stromů opravdu dopadat na schody nebo převážnou
Posezení... ve chvíli, kdy si sednu na schody, budu koukat na zaparkovaná auta. Nic moc lákavého k posezení.
Co v zimě? Jsme na severu. Schody budou zřejmě neschůdné ( ostatně stejně nikam nevedou, tak je to asi jedno), nebo bude někdo tak
rozsáhlé schodiště udržovat? Jak? Sníh se do kamene a dlaždic nevsákne, takže v zimě to bude jedna velká hromada sněhu?
Bude to sloužit ke shromažďování lidí....jakých a za jakým účelem? Vždyť tam nic nebude.
Inverzní koncept varianty D, velké schody po celé délce. (jako v amfiteátru, aby se na nich dalo sedět, jen např na třech místech doplněné
Ideálně zelené zátěžový pažit na šířku sekačky! Nebo alespoň dřevěné rošty na kačírku event částečně osázeno suchomilnými trávami a
květinami. Podstupnice velkých schodů např. z Cor-ten plechu. A vkládané doplňkové stupně schodišť na třech místech ,buď dubové
Plocha v návrhu vyplněná stávajícím schodištěm si zaslouží být pobytová, nikoliv jen pochůzí. Marie Procházková
vítám,diskusi,s,občany,chybí,mi,však,návrhy,ostatních,ploch,náměstí,toto,je,přeci,jen,malá,část,náměstí.Mezi,stromy,by,také,mohl,být,živ
ý,plot,nebo,květiny,aby,se,oddělil,chodník,od,aut.Také,bych,ocenila,nějake,prvky,pro,děti,a,více,laviček.
Vícezeleněanesamýbeton.
čím více zeleně, tím lépe
Dobrý den, bylo by krásné, kdybyste nám občanům předložili 4 odlišné koncepty. To co předkládáte je alibistické - již hotový předem
dohodnutý projekt vycházející z jednoho a toho samého konceptu. Lidem pouze necháváte na výběr, zda tam chtějí navíc 4 květináče
nebo 2 stromy. Smutné je, že se takto snažíte působit jakože otevřeně k občanům. Mnohem férovější by bylo nemlžit a říci důvody, že je
to prostě takto rozhodnuto z konkrétních důvodů a že lidem dáte možnost ovlivnit detaily řešení a mobiliář, namísto prezentace, že lidé
Také mi přijde chybné řešit půlku prostoru náměstí odděleně od druhé - náměstí by se mělo řešit jako urbanistický celek, který má nějaké
potřeby. Například pro zmiňovaný vodní prvek je více prostoru v druhé části náměstí (pokud uvažujeme kašnu, o které sami hovoříte).
Po Soukenném náměstí zde vidím rýsující se další promarněný veřejný prostor, který mohl být veřejně projednáván, a do kterého mohli
být zahrnuta odborná architektonická veřejnost i studenti architektury při TUL (na rozdíl od nekonečných veřejných debat o podobě koryta
řeky Nisy za kulturním domem, pro které existuje nepřeberné množství různých návrhů, ale vzhledem k nákladnosti takového zásahu
pravděpodobně nebudou nikdy realizovány - návrh náměstí, historicky druhého nejvýznamnějšího ve městě, se ale uskuteční bez
Bylobydobrépoužítijinébarvyzeleně.
Varianty jsou v podstate uplne stejne. Osobne bych odstranil moznost parkovani. Parkovacich ploch je v okoli vic nez dost.
Alespoň_kombinace_B+D_s_doplněním_živého_plotu_ze_strany_od_Železné_ul(není_zde_stejně_plánován_přechod)_případně_P_vozí
čkáře_i_na_druhém_konci_řady_parkoviště_viz_celkový_náhled:https://www.dropbox.com/s/3ga4sibuij2s86x/B_a_D_kombinace.jpg_vari
VariantyJsouSkoroStejneZahonyVypadajiDobre.
VARIANTAC.Návrhstromů-Lípy-nenínejvhodnějšíměkkédřevojenáchylnékplísniahniloběprisebemenšímpoškození.ProbarevnýpohlednapodzimbysnadbylyvhodnějšíJavoryčijinéstromy.Kám
enpředpokládám-místnížulu.Povrchlavičeksnadnoudržitelný,hloubkověmořenédřevo.
Základjepakpravidelnáúdržbaaúklid.Děkuji.MartinČulík
žádné
Vždyťjetojenbetonbetonabeton!Všestějněstudenéaošklivé!!!!!!!!
upřednostńujiklidovézonybezpřístupuvozidel
Na špinavých schodech nebude nikdo sedět.
Nešlo by přidat k variantě B pár záhonů s lavičkami z varianty C?
Proč není prezentovaný architektonický návrh celého náměstí (viz staré pohledy)?
Varianta D - zelené schody mi připadá nejpovedenější. Zdá se mi ale nevhodné sezení formou osamocených sedátek v blízkosti
parkoviště (jak je naznačeno v detailu vizualizace). Vzniká zde riziko zranění, poškození couvajícím, projíždějícím automobilem. V
půdorysu tohoto návrhu je sezení, zdá se, řešeno mnohem lépe, jako zakončení zelených schodů. Velmi oceňuji použití kamene z
Schodištěpocelédélceřešenéhoprostorujebariérouprolidistarší,handicapované,maminkyskočárkemamalýmidětmi,nemohouprojítnapříčpros
torem,alecelýhoobcházet.Trochuzvláštnířešenívdobě,kdyjenaopaksnahaodstraňovatzměstbariéry.Využívatschodyprosezenísnadjenpromládežnebobezdomovce,tentonehygienickýanepohodlnýzpůsobsezenítěžkopoužijeněkdojiný.Pokudjsounavrženylavičky,opětn
epraktickéanepohodlnébezopěradel.Můženatakovouposaditmaminkamalédítě?Můžesinaníodpočinoutstaršíčlověk?Těžko.Vodníprvekbych
spíščekalavcentruprostoru,neažnajehookraji.Kolemnějbymohlybýtlavičkysopěradly.Ažádnýprostorproshromažďovánítunevidím,kroměpost
Je,tu,navrh,jen,casti,namesti!!Momentalni,parkoviste,zmenit,na,zelenou,plochu,a,castecne,parkovani
Vícezeleně
Ve všech variantách chybí trávník a keře.
Anejdousempsátmezery:-(
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mrzí.mě.že.se.celé.náměstí.neřeší.jako.celek.Prosím.starejte.se.k.nově.vysazene.zeleni.lepe.nez.k.té.stavající.kdy.měřítko.dobrého.zdrav
otního.stavu.nesnese.ani.jeden.ze.stavajicich.stromů.A.nezapomnělo.se.opět.náhodou.na.cyklisty.I.malé.kusy.mnohdy.nenavazujicich.cy
hlavněužžádnédrahélavičky.ajoannejdevámzadávatmezry:D
LíbísemivariantaBiC.VevariantěBjealesezeníjenvdolníčásti,kdežtouvariantyCjepěkněrozloženoatojemyslímpraktičtější.
Zbytečnáinvesticedovodopádu!!Zbytenévýjade!!
AcotrebakombinaceVariantyBaC?Nefunguje mezernik
Možnost.posezení.u.vodního.prvku.bych.raději.rozšířila,aby.jej.mohli.využít.i.studenti.okolních.škol
Zbytečně mnoho schodů, málo zeleně, sezení na schodech bez oddělení komunikace nějakou zelení je k ničemu, nesednu si na úroveň
Je co ctvrt,nyni,pro socialne slabsi.Mohou se vyskytovat fetaci,bezdomovci.Jak bude toto reseno.
nebo.jaká.koli.hlavně.at.to.nestaví.opet.tunel.syner
bez
Zachovejtenámělsíconejvícvpodobě,jakvypadányní.
Čímvíczeleně,tímlépe-veskleabetonusemocpříjemněnežije...
nechápu to schodiště zbytečné!!!jednodušeji!!levněji!!
C - Líbí se mi tato varianta především proto,že oproti silnici je v jiné úrovni.Variantní řešení je hezké,avšak více architektů více
názorů.Pak jsou řešení barvitější a nesou v sobě více pohledů. S pozdravem studentka TUL-obor architektura
Úpravy-veřejného-prostoru-musí-vznikat-na-základě-architektonické-soutěže-jinak-se-kvaliních-řešení-jen-těžko-dočkáme-zdepředvedené-varianty-jsou-jasným-příkladem-nezdařilosti-návrhů-vzniklých-bez-soutěže.Úpravy-veřejného-prostoru-také-musí-probíhat-sjasnou-celistvou-a-kvalitní-koncepcí-která-při-rozdělení-náměstí-na-dvě-poloviny-byla-asi-jen-těžko-použita.Navržené-úpravy-poškozujíDobrý den, opravdu si myslíte, že je vhodné řešit pouze jednu část náměstí bez návaznosti na širší okolí? Podle mě je to nesmysl. S
Klidně,tammůžebýtvícestromů.
Návrhy.pro.mě.náměstí.nijak.neposouvají.Pouze.ho.zastromují.Investice.bude.myslím.tak.dlouhodobá.že.by.se.vyplatilo.vypsat.nejdřív(id
eovou)soutěž,která.by.se.vyjádřila.k.celkové.koncepci"náměstí".Z.návrhů.nechápu"dominantní"postavení.fontány,vztah.náměstí.a.sezení.
D-IvariantaBsemilíbí.
Důležité je zajistit, aby v prostoru pod schody neparkovala auta, jinak by byla místa pro sezení o ničem. Také je smutné, že návrh nedává
prostor pro umístění zahrádky restaurace, která Sokolovskému náměstí vysloveně chybí a odpočívající občan se nemá kde občerstvit,
nebo nemávůbec důvod se zdržovat déle na náměstí. Alej se schodištěm je příliš otevřená do silnice, tudíž bude težko využitelná pro
matky s malými dětmi, kterým nebude bránit nic ve vstupu ze schodiště přímo pod zaparkovaná auta.Silnice by měla být oddělena od
Maximumzeleně
C-Tatovariantasemijevíjakonejvícepříjemná
žádné
D-nápadsemivelmilíbí,dodělalabychakorátněkoliklavičeknasezení(neboschodyvtakovévelikosti,abysenanichdalosedět)
NejradějibychzvolilakombinaciBaC
A-Jednoduché
Zadne
jestli,vám,jednou,nepůjde,o,penize,budu,se,divit
Mohlo-by-být-přidáno-více-laviček-nebo-jiných-míst-k-sezení.
nic
nic
dobrýden,doporučujinebratnázorveřejnostipřílišvpotaz.městomáodborníky,cojsouovzhledunáměstíschopnirozhodnoutsami.díky..
Jsem zvědav na ty ušlechtilé materiály z místních zdrojů! Aby to nedopadlo, jako na Soukenném náměstí! Tam Prý měli být také. A místo
toho se tam vyklají obyčejné kachličky a místo je zamořeno lavičkami...
Všechnyvariantypodobné,chybímitamvícezeleně
Nutnérozšířeníkomunikace"myšídíry"
nic
…
Náměstí je u rušné komunikace, tudíž jakékoliv posezení bych orientoval směrem od silnice.
Taktozasazenéstromysemilíbí,alenevímzdazelenéschodyčizáhonynebudouničitmaléděti,teréponichbudoušlapatatd.Chápu,ženenísnadnév
ymysletněco,cobylidénezničilyajsemráda,žeměstochcevícevegetaceazeleně,nicménětěžkoříct,jakdlouhotovydržípěkné.
:-)
variantymajíjenmálorozdílů.OpětbudevLibercivícebotonuakameneamálozeleného
Proč-vjezd-automobilů-a-parkování-před-domy?Rezidenti-nedojdou-30m-na-parkoviště?Raději-rozšíření-plochy-náměstí.Vjezd-prozáchranku-hasiče-policii-zachován.Voda-dobrá-ale-klasická-kašna-by-byla-vhodnější.Zbytečně-mnoho-schodů=složitá-údržba.Kde-je..
Počítá vaše rekonstrukce s umístěním kontejnerů na tříděný odpad? Nedávno jsem četla, že se zvažuje možnost podzemních kontejnerů.
Varianty, které počítají s možností posezení na schodech, mi přijdou nemyslitelné. Přilehlá komunikace je vytížená, práší se z ní a navíc
se v této lokalitě lidé moc nezdržují, spíše jen procházejí. Více schodů znamená horší údržbu v zimních měsících. Uvítala bych více
zeleně na úkor vašeho prostoru pro shromažďování. Zároveň doufám, že zde vysadíte opravdu odolné stromy. Bohužel předpokládám,
že dosavadní stromy budou vykáceny, což mě mrzí stejně jako v případě Soukenného náměstí. Navíc v návrhu je zidealizovaná
Všechny4návrhyjsouvlastněvariacetéhož.Pročnemámemožnostvýběrunávrhurůznýcharchitektů?Zcelajistěbyseobjevillymožnáneobvykléal
Dobrý den, zřejmě omylem jste vystavili pouze 4 alternativy jedné varianty. Jsou někde k dispozici i ty ostatní varianty? Tato varianta se
Vážení, čtyři "varianty" stejného návrhu se liší tak málo, že tuhle hru na anketu opravdu není možné brát vážně. Diskuse měla probíhat
před stanovením celkové koncepce, která se navíc musí týkat celého prostoru, ne jen jeho části! Tohle je možná dobré alibi pro radnici,
Vyhlásit architektonickou soutěž, jako je to běžné v civilizovaném světě, vás zřejmě nenapadlo? Jiří Bláha
A drobná připomínka k dokončovanému prostranství před kostelem: to, jak nové lavičky vtipně kopírují spád terénu (umělecký záměr?),
myslím dost znepříjemňuje to, jak se na nich sedí. Zkusili jste to? Jiří Bláha
C-klidněbychtamponechalatydvastromynavíczvariantyB
Osvetleniprostoru
stylovelampy
osvetleniveschodech,chodnikunebostupnichsrostlinami
Nasvicenivodnihoprvku
Umistenitruhlikuzuslechtilehokameneprorostlinykoptickemuoddeleniparkovisteaodpcinkovezony
Více laviček k sezení a více květin a trávníku.
NEFUNGUJE MEZERA!Čím více zeleně tím lépe!Berme si příklad z měst jako Praha HK které mají hodně odpočinkových ploch plných
zeleně.V takovém městě s parky se žije o poznání lépe mladým i starším generacím!
Málozeleně,přílišmnohobetonu,kamspovrchovouvodou?
C-Tento návrh maximalizuje množství zeleně.
barevnesladitsokolimhodnesedive
Celá koncepce založená na shromažďování lidí je nesmyslná, když je vedle náměstí Míru.
Z našich měst pomalu mizí parkové úpravy a zeleň je nahrazována dlažbou a kamenem. Při deštích steče všechna voda do kanalizace.
Pak nemají být povodně! Chtělo by to více zeleně a travnaté plochy.
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sackyalopatkyzpapírunaextrementypropeskare
Varianta se záhony se mi moc líbí,stromů a kytiček není nikdy dost.

C - V závěsu varianta D, u té by byly dobré sedací zelené schody. U všech variant však chybí (nebo není zobrazeno) návrh
Dobrý den liberečanům. Nejprve jsem nechtěl vůbec posílat hlas ani jedné variantě, protože mi přišlo, že jde vlastně o mě nevyhovující
variantu, s pár obměnami. To bych se však poté nemohl vyjádřit v anketě, proto jsem vybral variantu D, kde je asi nejvíce zeleně. I tak mi
to přijde jako "zabetovnované" místo, proložené zelení. Kde mohou děti vidět, jak roste strom ze země, když je celý zapuštěn mříží?
Tuším odpověď. Je to funkční z mnoha důvodů... Chci věřit, že se krom přísně rovných tvarů a hran, dostane do architektury, více kruh,
ovál, oblé prvky, které v permakultuře běžně jsou a co do funkčnosti jsou skvělé. Věřím že společně pohlédneme na přírodu i z jiného
náměstínechtejakje,probohašetřeterozpočetnekupujtezbytečnéhlouposti
Dobrý.den,dost.mě.překvapuje,že,každá.varianta.počítá.s.parkovacími.místy.Osobně.bych.zanechal.pouzepojízný.pruh.pro.zásobování.a
po schodech nemůžou jezdit kočárky
B - k tomu přidat schody se záhony z zvarianty C
Zcelazásadně"vyhodit"taparkovacímístaproauta.Těchněkolikmístúplně"zničí"všedobrécobychočekávalododpočinkovézóny.Parkovištěaťje
nadruhéstraněsilnice(kdyžhochcetezakaždoucenumítikdyžistímmámproblém-prostěautadocentranepatří!!!-kromězásobování.
LépeoddělitrušnouŽeleznouuliciodtohotoprostoru(např.nižšízeleň).
Rozhodněconejvíczeleně,toLiberecpotřebuje.
Všechnyvariantyjsouskorostejné.Lišísejenvdetailech.Chybívýraznějšíodděleníuliceodparku(ikvůlibezpečnostipobíhajícíchdětí),např.nějaký
plůtek.Hodila/ybyseiinformačnítabuleupozorňujícínahistoriináměstíapřilehlýchbudovanějakédrobnéherníprvkypromenšíděti(např.panákna
Zapracovalbychdostudievícezeleně.
KK
VariantaBjetakédobrá,aleobávámse,žebysezdeshromaždovalyskupinyjistýchobčanůadělalibypřinejmenšímbordelakoupalibyse...:/
Pokud bude vic lavicek u sebe, jako je to ve variante B, budou se tam shromazdovat neprizpusobivi obcane a obtezovat kolemjdouci.
*

Lavičkybychvolilatak,jakjsounapůdorysu,nadetailujsoukrátkéachaotické.
Chybímicelkovýnáhlednanáměstí!Anejbližšíhookolí-vjezdzeSokol.náměstíkolemŠavlovny.Méněparkovacíchmístnasamotnémnáměstíoceňujikvětinynaodpočinkovéploše:-)
Myslím,žebytézeleněmělobýtvíce
Příliš mnoho parkovacích míst. Přivítal bych řešení celého náměstí-ne jen jeho části. Patří k tomu také průjezd k bílému kostelu? Ta úzká
Dobrý den, jmenuji se Lukáš Hrustinecz a z Vašich nabídek na úpravu Sokolovského náměstí, se mi líbí varianta D. Mám k ní ale menší
připomínku. Mám přítelkyni na vozíčku a Vámi projektovaný stání pro invalidy je umístěné v dolní části náměstí. Jelikož je Sokolovské
náměstí svažité, bylo by lepší umístit stání pro vozíčkáře v horní části náměstí, ne v dolní. Dále bych rád upozornil na skutečnost, že
pokut plánujete dlážděný povrch náměstí kostkami tzv. z kočičích hlav atd. jako je provedené Nerudovo náměstí, ocenil by každý
vozíčkář, kdyby byl obvod náměstí vytvořen z hladkého materiálu od parkovacího místa pro vozíčkáře např. z hladkých dlaždic nebo z
VeseléVánoce:-)

Část laviček se dá přemístit ze Soukenného náměstí, kde jich je zbytečně moc. A město ušetří.
PlanovanelavickyjsouveliceNepohodliveprostarsiosoby
DoplnilabychplochupodschodištěmLavičkam
Nic
přidat-lavičky-i-z-dalších-stran-květinových-bloků
D-krásnázeleňalavičky

VariantaCdoplnenáovodníprvekse2stromyzvariantayB. JanSamek
uSchodistěNapr.PozorNaVýskytStreetákuNaSkateboardech(budePodDohledemKamer?)jinaVkusneSPodsvetlením
Zrusit na teto strane parkovani a prujezd aut vubec. Dlazdeni bez velkych mezer mezi dlazebnimi kostkami.Dekuji.
Jsmemajitelédomu307/6.nesouhlasímesparkovacímimístyupatydomů.pouzečasovézásobování.parkovatnavelkémparkovišti.jinakvariantu
Vážení představitelé města, na úvod bych chtěl předeslat, že mnou označeá varianta neodpovídá mé představě o podobě náměstí.
Bohužel nelze bez výběru varianty odeslat připomínku. se zájmem jsem se proklikal k návrhům přestavby a revitalizace Sokolovského
náměstí. Po shlédnutí nabízených návrhů jsem ale zůstal nevěřícně kroutit hlavou. To je snad jen nějaký žert. Bohužel se zdá, že je to
celé myšleno zcela vážně. Za prvé vůbec nechápu význam jakési “soutěže”, kde autorem všech variant je pouze jeden architekt, resp.
architektonické studio. Jaké to má celé smysl? Navíc se návrhy liší skutečně pouze v detailech, a to je v tomto případě trochu málo. Není
problém uspořádat veřejnou soutěž, kam se jistě přihlásí celá řada renomovaných, i zcela neznámých, za to všach neobyčejně
invenčních architektů. I jméno architekta B.Šonského, podepsaného mimo jiné pod stavbou Plaza, ve mně vzbuzuje řadu emocí, nikoli
však pozitivních. V tuto chvíli to u mě budí dojem naprosté ignorance a nedostatek odborné erudice na příslušných místech. Opět to
dotváří obraz vedení města, které buď cíleně nedbá o pozitivní obraz města v očích veřejnosti, nebo mu to bohužel ani nedochází. Teď
pár konktétních připomínek k návrhům. Vzhledem k tomu, že se liší skutečně jen v detailech shrnu pár dojmů k celému navrhovanému
řešení. Řešení terénní nerovnosti schodištěm, jak je naznašeno na vizualizacích je nešťastné. Z podhledu se to jeví spíš jako příkop
vedle cesty (ač vydlážděn ušlechtilými materiály místního původu), který zrovna dvakrát k posezení neláká. Při frevenci provozu na
přilehlé kominikaci si lze snadno představit, jak budou schody brzy vypadat. O výfukových exhalacích nemluvě. Dokonce i současný stav
(parčík se zelení) považuji za důstojnější řešení. Navhrhovaný vodní prvek jistě není dominantou celého prostranství. Zde je vidět snaha
o navrácení historického prvku vody, avšak ve zcela nevhodné podobě i provedení. Pokud se podíváte na fotografie z přelomu 19. a 20.
století(tenkrát ještě Bismarckplatz), tak uvidíte kašnu. Její hmota i umístění vytváří dominantu náměstí. Navrhovaný vodní prvek evokuje
spíše přepad z odpadní jímky. I voda před Plazou do ulice 5. května má alespň nějaký nápad. Idea vrátit náměstí původní, tzn.
shromažďovací, je z pohledu moderního urbanizmu stěžejní. Nejprve je třeba si uvědomit, o jaký typ náměstí se jednalo. Vzhledem k
uspořádání a umístění kašny se jednalo o tzv. tržní náměstí. Tento fakt dokládají četné fotografie i pohledy. Tuto funkci lze dnes jen těžko
obnovit, vzhledem k přítomnosti parkovací plochy, kterých je dnes v Liberci nedostatek. I vzhledem k velké intenzitě provozu v Železné
C-Nejvícezeleně,záhonyjepotřebaudržovat.
…
X
Y
Chtělo.by.to.ještě.více.zeleně.místo.dlažebních.kostek.
Dobrý den. Osazení zeleně a vytvoření zákoutí pro odpočinek je jistě krok správným směrem. Kéž projekt nedopadne jako nedávno
dokončená „lavičkárna“ na Soukenném náměstí. Mohli byste ukázat projekt celého náměstí jako celku? Takto jsou návrhy zcela bez
souvislostí. Budou na sebe jednotlivé části navazovat a tvořit souvislý prostor? Určitě by bylo vhodné sjednotit všechny části náměstí a
umožnit plynulý pohyb chodců i cyklistů bez nebezpečí srážky s auty. Silnice je závažná bariéra uprostřed náměstí a pokud nebude
odstraněna, nebude prostor nikdy působit jako ucelené náměstí. Byla by proto vhodná opatření pro zpomalení jízdy automobilů – snížená
nn
C-hodnězeleně,abytonebyljenbetonadlažba,tohoužmámevLibercidost
Doufám,žekamennéprvkybybylyžulovéapodleméhosoudubymělobýtschodištěalespoňjednoupřerušenérampouprokočárkyev.invalidnívozík
B-Dobrá varianta
všechny varianty jsou pouze obměnou jednoho návrhu ani jedna nepočítá se zachováním a úpravou stávajícího trávníku schodiště na
mne působí chladně a je pouze tvořením dalších bariér.Bydlím na tomto náměstí-celý život a vím co nastane po dešti,oblevě.Trávník
alespoň nějakou vodu zachytí navíc působí rozhodně příjemněji,než studený kámen.Navíc,klasická kašna by tak krásnému
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proboha osaďte lavičky s opěradly!!!!!!!!!
více stromů nebo vodní plochu
doporučuji.vrátit.na.náměstí.morový.sloup
Vodní prvek je blízko komunikace pro auta. Pro děti hrající si s vodou to bude nebezpečné. Michal Hron
Dobrý-den,tato-část-náměstí-je-sice-valnou-část-dne-ve-stínu,-přesto-bych-rád-doplnil-zelené-schody-ještě-místo-2.a-místo-4.-

místa-k-sezení-lavičky-bych-nahradila-sedacími-schody,které jsou-odolné-zničení. Jitka-Hatašová
vlastněsenejednáomožnostvýběru.čekalijsmerozdílnévarianty,nelíbíseminic.přinejhoršímvariantaC.odděleníodsilnicebybylolepšíkroměstro
můikeřy-navrženézahradnímiarchitekty.

