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Jak oživit důležitou
třídu? Lanovkou či
obří skluzavkou
Studenti architektury z liberecké Technické univerzity měli 24 hodin na to, aby
vymysleli, jak přetvořit ulici 1. máje. Někteří tu chtěli obří skluzavku, jiní třeba
třešňovou alej, nebo sedačkovou lanovku.
LIBEREC Co všechno se dá stihnout
za 24 hodin?
Třeba zachránit svět před jadernou zkázou jako to udělal protiteroristický agent Jack Bauer ve stejnomenném televizním seriálu. Zvítězit, nebo prohrát v proslulém automobilovém závodu Le Mans, či
vtisknout novou tvář ulici 1. máje
v Liberci. V posledním případě na
papír nebo do počítačové prezentace.
Právě jeden jediný den měli studenti architektury z liberecké Technické univerzity na to, aby vyždímali své mozky a vymysleli, jak oživit a změnit identitu jedné z hlavních libereckých tepen. Soutěže
nazvané Superstudio se zúčastnilo
12 týmů a ty do poslední chvíle nevěděly, jaké místo ve městě budou
přetvářet.
„Ve tři hodiny jsme jim odtajnili
zadání a ve tři hodiny následujícího dne nám ho odprezentovali. Na
prezentaci měli také omezený čas
- 200 sekund,“ odhaluje Pavel Nalezený z architektonického studia
Raketoplán, které si libereckou
odnož netradiční soutěže vzalo
pod svá křídla. Návrhy pak hodnotila tříčlenná porota.
A tak se na návrzích studentů za
24 hodin na ulici objevila například obří vodní skluzavka, která by
Liberečany vozila z kopce na Rybníček. Stejně tak je mohla svézt se-

Stupně vítězů Na předních příčkách se v soutěži Superstudio umístili
Dominika Taklová, Samuel Nekola, Anna Hrušová, Lenka Juchelková a
Ondřej Novák.
Foto: Pavel Nalezený
dačková lanovka zavěšená nad
tramvajovými kolejemi. A ve vizích
budoucích architektů se zjevily třeba i přístřešky a lavičky pro bezdomovce pod zdejšími billboardy. Reklama na nich by totiž jejich zázemí pod nimi zaplatila.

Vyhrály desítky třešní
jako symbol lásky
Nakonec ale porota uznala, že v
jednoduchosti je síla a na nejvyšší
vítězný stupeň vyslala dvojici Dominika Taklová a Ondřej Novák. Ti
by na třídě 1. máje vysázeli desítky
třešní jako symbol lásky.
„Je to trochu hold té ulici, když
se tak jmenuje. Lidé by si ty třešně

Příroda ve městě Jeden ze studentských návrhů na přestavbu ulice 1. máje v Liberci ukazuje, jak vypadá
přenesení jizerskohorské přírody do centra města.

mohli vysázet sami, každý pár by
tam mohl mít svůj strom. A jak řekla moje teta, když se rozejdeš s přítelem, se kterým si tam třešeň vysadila, tak ji pak můžeš pokácet,“ popisuje Taklová. „Chtěli jsme k
tomu přistoupit s nadhledem, vtipem. Měli jsme asi sedm variant.
Tahle se nám zdála nejpitomější,
ale nakonec vyhrála,“ dodává Novák.
Stříbrně oceněný dámský tým
ve složení Anna Hrušová a Lenka
Juchelková si zase vzpomněl na to,
jak každý nejméně jednou za život
u konce s dechem vybíhal prudkým kopcem kolem hotelu Imperial na nádraží, aby stihnul vlak.

Na ulici tak nakreslil běžeckou
dráhu, na které jsou napsané metry, kolik vám ještě zbývá do cíle.
Dráha by pak v noci svítila a na trase by bylo pár odpočinkových
bodů například s lavičkami nebo
houpačkami.
„Snad každý tady někdy utíkal
na vlak. Na něco propracovanějšího jsme měli málo času, a tak jsme
do jednoho nápadu dali asi všechno, na co jsme za těch 24 hodin přišli,“ uvedla dvojice.
Trojice na třetím místě ve složení Samuel Nekola, Stanislav Pech a
Andreas Dzikos zase vsadila na to,
že Liberec je v podzimních a zimních měsících ponurým, drsným a

deštěm zmáčeným městem. Vymyslela jakýsi stroj na půjčování
deštníků. Ochránci před deštěm
by byli na řetězu, který by vedl po
tramvajových kolejích od nádraží
až na Benešovo náměstí. Kdyby se
proti sobě střetli dva lidé, deštníky
by si vyměnili. „Neřešili jsme ani
tak ulici 1. máje jako celé město.
Chtěli jsme dát Liberci něco jiného
než jen Ještěd a bílé tygry. Za
tímhle by sem mohli jezdit turisté
a zároveň si to užívat Liberečané,“
vysvětluje Nekola.
Podle Nalezeného nešlo o to,
aby studenti na ulici vytvořili nějaký dům nebo novou autobusovou
zastávku. „Chtěli jsme, aby to mís-

Vizualizace: Stoklasa, Pchálka

to co nejvíce pojmenovali, něco
mu přinesli, chytře mu změnili
identitu. Aby to bylo co nejjednodušší, proveditelné. Aby pracovali
s nějakou silnou stránkou té ulice,“ říká. V Liberci se prý totiž na
architektonické a urbanistické scéně nic moc neděje. „Tedy kromě
stavění obchodních domů. Není
tu ale vůbec vidět mladá krev, která by se zhmotnila v ulicích,“ dodává Nalezený.
Soutěž Superstudio se kromě Liberce konala také v Praze, Brně a
Ostravě. Tedy ve městech, které
mají na svém území fakultu architektury.
Martin Trdla

Vítěz

Autoři návrhu
spojili název
ulice 1. máje se
svátkem jara,
ve kterém hrají
důležitou roli
rozkvetlé
třešně.
Vizualizace:
Taklová, Novák

Atrakce

Od nádraží až
na Rybníček by
podle studentů
mohla vést obří
vodní skluzavka.

Vizualizace:
Říhová, Sagitáriová

Zápisník

Jak je na talíři
řízek, svět je o
něco krásnější
Martin
Trdla

redaktor MF DNES

N

ajdou se dny, kdy se vyhladovělá mediální hyena chce trochu rozšoupnout a už jí k obědu nestačí mastný papír s gothajem a
rohlíky či sekaná a vlašský salát.
Ty dny přicházejí tehdy, kdy nejstarší redakční kolega spolu s fotografem vyjíždějí na reportáž
na Českolipsko a jedou přes Jablonné v Podještědí. Pak je požádám, aby mi přivezli obří vepřový řízek s bramborovým salátem z místního vyhlášeného bufetu. Obojí je totiž tak chutné,
že hned je ten z kloubů vymknutý svět o něco krásnější. A navíc
u řízků na velikosti záleží.

Výuku zlepší modernizace dílen za miliony

Technická škola v Jablonci nad Nisou opravila dílny a má i novou elektrolaboratoř. Na úpravy přispěla Evropská unie
JABLONEC NAD NISOU (ČTK) Střední průmyslová škola technická v
Jablonci nad Nisou s pomocí evropské dotace zrekonstruovala dílny a vytvořila novou elektrolaboratoř.
„Úpravy za 6,4 milionu korun
znamenají přínos pro všechny obory ve škole,“ řekla novinářům ředitelka školy Vlasta Fischerová. „Kvalita výuky se zlepšila, i studenti
mají o ni mnohem větší zájem.“
Pro praktickou výuku v dílnách
škola před rekonstrukcí využívala
velkou halu, problémy byly hlavně
s hlukem. „Když jste na jedné straně pustili dva soustruhy, tak se na
druhé straně nedalo učit s jinou
skupinou žáků,“ poznamenala ředitelka.
Bývalá výrobní hala ve druhém
patře je nyní rozdělená na pět odborných dílen a škola má k dispozici i sklad. „Dílny využívají hlavně
učební obory, jako je nástrojář, obráběč kovů, elektrikář, zámečník,
dostanou se tam ale i maturanti,“

uvedla Fischerová. Všichni studenti školy zaměřené na strojírenské a
elektrotechnické obory využijí i
moderní elektrolaboratoř, která
vznikla spojením dvou učeben.
„Je to velký pokrok. Předtím
jsme učili víceméně teoreticky a
ukázky byly podle toho, co jsme
kde sehnali,“ uvedl odborný učitel
Miroslav Polák.
Cílem úprav podle něj bylo, aby
výuka co nejvíce odpovídala praxi.
„Proto místo učebních panelů, jak
většinou v takových učebnách
bývá, jsou tady rozvaděčové skříně,“ upozornil. Studenti mají k dispozici 21 pracovišť.
Technická škola v Jablonci sídlí
v pětipatrové budově, kterou si
pro svoji výrobu postavili Němci
za druhé světové války. V posledních letech prochází modernizací.
Škola s pomocí dotací od EU, státu
i kraje do ní investovala přes 45 milionů korun.
Budova je zateplená, modernizované je třetí patro, nový je vstup

6,4

milionu stály úpravy

v technické škole v Jablonci

„Když jste na jedné
straně pustili dva
soustruhy, tak se na
druhé straně nedalo učit
s jinou skupinou žáků.“
a škole se podařilo získat i pozemek kolem budovy. Letos škola za
tři miliony zrekonstruuje toalety a
na příští rok plánuje výměnu výtahů. Na to bude potřeba asi 4,5 milionu korun. Škola se však v posledních letech potýká s klesajícím zájmem o technické obory.
„Loni ale nastoupilo o trochu

více žáků, než odešlo. Věřím, že nastal obrat,“ uvedla ředitelka. V příštím školním roce podle ní zřejmě
znovu otevřou obor obráběč kovů.
„Jsou velmi žádaní na trhu práce, v
minulých letech se nám ale hlásili
jen jeden nebo dva žáci. Letos se
jich přihlásilo osm,“ dodala. Na
škole nyní studuje 304 žáků.
Menší zájem o řemesla a technické obory pociťují i jiné školy v
Libereckém kraji, přestože mají zaměstnavatelé o tyto absolventy velký zájem.
Kraj proto pro některé obory zavedl stipendijní program a zájem
se pokusí probudit i projektem
TechUp, do něhož se loni na podzim zapojilo 29 středních a 90 základních škol z celého kraje. Na
TechUp získal kraj 58 milionů korun z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Zapojit by se do něj mělo až 10.000
školáků a studentů. Díky penězům
z evropských fondů získají školy i
nové vybavení.
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