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Před-realizační příprava
Průzkumy, zjištění potřeb
obyvatel

2019–20 / Architektonická soutěž
2020 / Projektová dokumentace
2021 / Územní a stavební řízení
		

2022 /
		

Výběr dodavatele, zahájení
stavby
Stavební a vegetační úpravy
Dokončení stavby, otevření

park Střed / foto: město Most

o proměně

z obsahu

Cílem projektu je navázat na původní atmosféru
parku, kterou měli místní rádi, a podpořit v něm
přirozený komunitní život. Park by se měl znovu
stát bezpečným místem setkávání a odpočinku pro
obyvatele všech generací a posílit reprezentativní
charakter kdysi královského města.

→→ Stručně k vývoji projektu
→→ O parku s Veronikou Louckou
→→ Zveme na Víkend otevřených zahrad 2019

z projektu
Původně výstavní park v centru Mostu,
který někteří pamatují pod názvem Sadové
náměstí, se stal v minulých desetiletích kvůli
nedostatečné údržbě místem postupného
rozkladu. Dlouhodobější záměr radnice
tento stav změnit začal mít jasnější obrysy
v uplynulém roce, kdy město získalo na projekt
„Znovuzrození parku Střed“ u sportovní haly
podporu Nadace Proměny Karla Komárka.
Učinit park opět živým místem s jedinečnou
zelení, udržitelnými vodními prvky a potřebným
zázemím pro setkávání, na které budou moci
být obyvatelé hrdí, vyžadovalo vytvoření širší
sítě spolupracujících partnerů. Ti se snažili
na téma upozornit místní veřejnost skrze
aktivity zaměřené na oživení místa, podporu
komunitního života vzájemného soužití i příklady
dobré praxe odjinud. Na tomto základě proběhne
v letošním roce sběr podnětů a mapování
potřeb veřejnosti, které budou zahrnuty do
aktuálně připravovaných podkladů pro zadání
architektům. Architektonickou soutěž na
obnovu parku Střed, na jejíž přípravě se podílejí
i nezávislí odborníci, chce město ve spolupráci
s Nadací Proměny Karla Komárka vyhlásit letos
v září. S vítězným návrhem se obyvatelé budou
mít možnost seznámit na jaře příštího roku
a debatovat o něm před jeho dopracováním.
Možnost „být při tom“ a sledovat vývoj mohou
Mostečané po celou dobu trvání projektu.
Slavnostního otevření by se podle plánu měli
dočkat za necelé čtyři roky, v roce 2022.

z akcí
Kolik to bude stát
Nadace Proměny Karla Komárka uvolní
postupně na obnovu parku 25 milionů korun.
Částka zahrnuje náklady na přípravu projektu
a úvodní zapojení veřejnosti, architektonickou
soutěž, projektovou dokumentaci, stavební
a vegetační úpravy, včetně uměleckých či
herních prvků, ale také příspěvek na následnou
údržbu a další rozvoj parku. Právě podmínkám,
za nichž bude reálné udržovat obnovený park ve
skvělém stavu i do budoucna, bude věnována
velká pozornost už při výběru vítězného řešení.
Most se bude na realizaci projektu podílet
částkou do maximální výše 48 milionů korun.

Mapa historie parku
Již v loňském roce město do přípravných
aktivit zapojilo neziskové organizace,
s nimiž dlouhodobě spolupracuje v rámci
komunitního plánování. Ve spolupráci
s klubem seniorů, Podkrušnohorským
gymnáziem Most, Základní uměleckou
školou Moskevská, Oblastním muzeem
Most a obchodním domem Central vznikala
například výstava s názvem „Mapa historie
parku“, založená na fotografiích a vyprávění
pamětníků. Jejím cílem bylo navázat na
historii a skrze vzpomínky obyvatel se
přiblížit potřebám současné společnosti.

Víkend otevřených zahrad 2018
/ foto: archiv nadace

Oživení místa
Zpustlý prostor parku město zkusilo
oživit několika akcemi, které měly
vtáhnout místní více do dění. Poprvé po
desítkách let park ožil ve větším měřítku
během červnového „Víkendu otevřených
zahrad“. S jeho přípravou pomáhali kromě
města Most a výše zmíněných partnerů
také Veřejná kulturní iniciativa, Klub
národnostních menšin, Středisko volného
času, městská policie a další. Důležitou
oporou projektovému týmu byli také
lokální konzultanti Agentury pro sociální
začleňování, kteří skrze příklady dobré
praxe odjinud pomohli více otevřít téma
komunitní spolupráce a rozvoje městských
čtvrtí.

zeptali jsme se

pozvánky

Koordinátorky projektu „Znovuzrození parku
Střed v Mostě“ Veroniky Loucké

V říjnu děti probudí město i park Střed

Na obnově parku Střed pracujete již od přípravy
projektového záměru. Jak podle vás lidé snahu
obnovit park vnímají? Došlo například k nějakým
posunům, změnám v postojích obyvatel?
„S lidmi mluvíme od samého začátku, kdy
jsme v roce 2016 začali projektový záměr
připravovat. Nejdříve jsme měli trochu obavy,
že lidé nebudou mít ke zchátralému parku
žádný vztah a o jeho opravu nebudou mít zájem.
První výstupy z průzkumů pro nás byly velkým
impulzem, protože si lidé téměř jednohlasně
přáli park obnovit.
Po zveřejnění záměru města obnovit park Střed
se začaly objevovat i první obavy a skeptické
reakce. Postupně jsme zjišťovali, jaké jsou
v parku v současnosti problémy a čeho se lidé
obávají do budoucna. Během dvou let jsme zde
uspořádali řadu akcí, které prokázaly, že již dnes
může být park příjemným místem pro setkávání.
Negativní reakce se postupně začaly vytrácet
a park Střed má po dvou letech, troufnu si říct,
stovky nových příznivců. Městu se dostala velká
podpora od lidí a různých organizací, která celý
projekt posunula až do této fáze, kdy jsme získali
nadační a odbornou pomoc od Nadace Proměny
Karla Komárka. Pokud se vše podaří stejně dobře
jako v jiných městech, vznikne v Mostě něco
výjimečného.“

Nejenom dětem bude patřit říjnová akce „Děti
budí město“, pořádaná veřejnou kulturní
iniciativou ve spolupráci s městem Most, jejíž
program bude opět částečně situován do parku
Střed.
Podrobnější informace o akcích budou
k dispozici na: www.nadace-promeny.cz

Víkend otevřených
zahrad 2019
→→ neděle 9. června, 14–18 hodin
v parku Střed
Přijďte strávit příjemný den do parku,
dozvědět se, čím je výjimečný a jaké jsou
možnosti jeho budoucí podoby a fungování.
Druhý ročník akce, která je oslavou zeleně
ve městech.
Doprovodný program:
→→ koncert Big Bandu Zdenka Tölga
→→ výstava mezi stromy „Mapa minulosti
parku Střed“
→→ komentovaná prohlídka parku
s dendrologem a odborníkem na
historii a architekturu místa
→→ panelová diskuse o proměně
parku Střed
→→ tvořivé dílny pro děti i dospělé
s tematikou veřejného prostoru
→→ ekologická stezka parkem pro děti
→→ divadelní představení studentů
ZUŠ F. L. Gassmanna
→→ orientační běh parkem
Akci pořádají město Most, AGORA CE
a Nadace Proměny Karla Komárka
ve spolupráci s dalšími partnery.

věděli jste, že?
Jeden z nejoblíbenějších objektů v parku Střed,
místními nazývaný např. „klobouk“, „ufo“ nebo
dokonce „obří bradavka“, se ve skutečnosti
jmenuje Biologické těleso. Autorem této původně
dioritové plastiky je akademický sochař Josef
Klimeš. Město sochu zakoupilo v roce 1972. Od té
doby je na svém místě.

kontakt
Projektový zpravodaj Znovuzrození parku
Střed v Mostě pro vás vydává Nadace
Proměny Karla Komárka. Napište nám svůj
názor, nápad nebo připomínku:
Nadace Proměny Karla Komárka
Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
info@nadace-promeny.cz
www.nadace-promeny.cz
www.portalpromen.cz

@promeny.parku

Josef Klimeš: Biologické těleso v 70. letech
/ foto: město Most

Příroda je úchvatná. Zvlášť na jaře. Všimli jste si?
Město Most zveřejňuje pravidelně na Facebooku
@promeny.parku nejzdařilejší záběry z parku
Střed, pořízené všímavými návštěvníky. Přidejte
se i vy!

Proměny také na YouTube, Facebooku
a Instagramu:
www.youtube.com/nadacepromeny
www.facebook.com/NadacePromeny
www.instagram.com/nadace_promeny

