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2018 /
2019 /

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: archiv nadace

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 někdejšího královského města.

→→ Novinky v obnově parku
→→ O architektonické soutěži s Karlou
Kupilíkovou
→→ Zveme na akci „Nechme rozkvést park“

z projektu

z akcí

Cena Nadace Proměny 2019
Dlouhodobé přípravy na obnovu parku Střed
v Mostě vyvrcholily koncem září vyhlášením
architektonicko-krajinářské soutěže Cena
Nadace Proměny 2019. Architekti se nyní
musí vypořádat se soutěžním zadáním, jehož
součástí jsou i výstupy z participativního
plánování s obyvateli. Nová podoba parku
má respektovat jedinečný charakter místa,
které se nachází v těsné blízkosti městského
centra, oživit zájem obyvatel o veřejný
prostor a běžný život v něm. Místo má sloužit
primárně k odpočinku a relaxaci, příležitostně
pro konání kulturních a vzdělávacích akcí.
K tomu bude disponovat potřebným zázemím
s toaletami a možností občerstvení. Park
bude mít svého správce a v plánu je zavedení
kamerového systému. Do parku by se měly
vrátit v udržitelném pojetí vodní prvky, počítá
se se zachováním stěžejních uměleckých
objektů. Architektonické řešení by mělo svým
pojetím rovněž podpořit vytvoření podmínek
pro kultivaci společenských vztahů mezi
různorodými skupinami obyvatel Mostu, zlepšit
kvalitu života lidí v okolí parku a podpořit
jejich pocit sounáležitosti s městem. Obnovený
prostor by měl rovněž přilákat nové skupiny
uživatelů, včetně studentů a seniorů.

Víkend otevřených zahrad
Jak by mohlo místo po chystané proměně znovu
ožít, ukázal letos již druhý ročník akce s názvem
Víkend otevřených zahrad, uspořádaný v parku
Střed. Součástí bohatého programu byla
i panelová diskuse obyvatel se zástupci města,
nadace a dalšími hosty o obnově místa i o tom,
jak prostředí kultivuje a ovlivňuje nežádoucí
společenské jevy.
Nechme rozkvést park
Do parku Střed se promítne část doprovodného
programu akce Děti budí město. Ve čtvrtek
3. října mezi 13. a 17. hodinou bude možné se
vydat do parku na malou procházku ve znamení
architektury. Všichni, kdo rádi tvoří, se zároveň
mohou přidat k happeningové akci Nechme
rozkvést park.

Víkend otevřených zahrad 2019
/foto: archiv nadace

ilustrační foto: archiv nadace

zeptali jsme se

Nechme rozkvést park

Ing. Karly Kupilíkové, sekretáře architektonické
soutěže Cena Nadace Proměny 2019

→→ čtvrtek 3. října
13.00—17.00 hodin
→→ v parku Střed
u Biologického tělesa (ufa)

Proč se jde při obnově parku Střed cestou
architektonické soutěže a jak bude vypadat její
průběh?
„Soutěž bude vyhlášena jako architektonicko-krajinářská a zájemci se do ní budou moci
hlásit na základě portfolií svých dosavadních
prací. Z přihlášených účastníků porota následně
vybere a doporučí do další soutěže ty, kteří
nejlépe naplní stanovené soutěžní podmínky
a kvalifikační kritéria. Soutěž připravujeme ve
spolupráci s Českou komorou architektů. Zkušení
architekti a krajináři zasednou také v porotě.
Soutěž organizuje i financuje nadace jako součást
projektové podpory městu.

Hravé tvůrčí odpoledne pro všechny,
kdo se těší na nový park.
Vstup volný.

Porota architektonické soutěže v parku Střed
/foto: archiv nadace

Soutěž vyhlašujeme 25. září, na podání žádostí
o účast budou mít ateliéry měsíc (do 25. října).
Z nich porota doporučí nejvhodnější kandidáty,
kterým bude účast v soutěži potvrzena. Začátkem
prosince pro ně bude uspořádána prohlídka
zájmového území a úvodní seminář, kde
se podrobněji seznámí se zadáním soutěže. Vítěze
budeme znát do konce března 2020. Následně
proběhne výstava všech soutěžních návrhů
a ten vítězný architekti představí veřejnosti. Od
architektů očekáváme velkou míru nasazení
i z hlediska spolupráce s obyvateli, kteří budou mít
možnost dávat k vítěznému návrhu své podněty.“

Park Střed
/foto: archiv nadace

věděli jste, že?

novinky z nadace

Park Střed, původně označovaný jako Sadové
náměstí, navrhli koncem 60. let architekt
Václav Krejčí a krajinář Otakar Kuča. Kompletní
revitalizace současného parku má být dokončena
v roce 2022. Autory nového krajinářského řešení
zatím neznáme, ale pokud vše půjde podle plánu,
dočkáme se znovuzrození parku Střed přesně půl
století od jeho vzniku.

Exkurze do školních zahrad 2019
Za inspirací jsme se tentokrát vypravili do zahrad
mateřských škol v Plzeňském kraji. Jak může
vypadat dobře fungující a intenzivně využívaný
školní prostor, kde se dobře cítí děti i učitelé,
ukázali účastníkům exkurze v Křesťanské
mateřské škole Duha v Horažďovicích a ve školce
v Klenčí pod Čerchovem. Obě školky jsme
podpořili v nadačním programu Zahrada hrou.
S úplně novou školní zahradou se nám pochlubili
také v nedávno zrekonstruované mateřince
ve Stříbře.

Pořádá Nadace Proměny Karla Komárka
ve spolupráci se statutárním městem Most
a dalšími partnery.

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

Proměny také na YouTube, Facebooku
a Instagramu:

Exkurze do školních zahrad, Křesťanská MŠ Duha
Horažďovice / foto: archiv nadace

Exkurze do školních zahrad, MŠ Klenčí pod
Čerchovem / foto: archiv nadace

www.youtube.com/nadacepromeny
www.facebook.com/NadacePromeny
www.instagram.com/nadace_promeny

