
Znovuzrození parku 
Střed v Mostě  

Kalendář proměn 
2018 | Před-realizační příprava

2019 | Průzkumy, zjištění potřeb obyvatel 

2019–2020 | Architektonická soutěž 

2020 | Projektová dokumentace

2021 | Územní a stavební řízení 

2021 | Výběr dodavatele, zahájení stavby

2022 | Stavební a vegetační úpravy 

2022 | Dokončení stavby, otevření parku

O proměně 
Cílem proměny parku Střed je navázat na původní 
příjemnou atmosféru parku, kterou měli místní rádi, 
a podpořit v něm přirozený komunitní život. Park by 
se měl znovu stát bezpečným místem pro setkávání 
a odpočinek obyvatel všech generací. Cílem je rovněž 
vytvořit z parku reprezentativní prostor, který bude 
vhodný k pořádání nejrůznějších kulturních akcí.
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Z projektu

Proměna parku Střed v Mostě se zase o kus 
přiblížila ke své realizaci. V roce 2019 vzniklo 
ve spolupráci s veřejností soutěžní zadání pro 
architekty. V březnu 2020 se sešla soutěžní 
porota, aby vyhodnotila přihlášené architekto-
nické návrhy na novou podobu parku. 
O pořadí pěti týmů rozhodla porota takto:
1. místo: Dipl. Ing. Till Rehwaldt + Ing. arch. 
Patrik Hoffman
2. místo: Land05 & gogolák + grasse
3. místo: fbcc architecture + URBAN WATER + 
SVIS TCE + doc. Ing. arch. Petr Vorlík
3. místo: SheArchitect + Skupina UAII + Partero
Bez ocenění: Jakub Chvojka 
 „Vítězný koncept jsme ocenili hlavně za čisté 
krajinářské řešení, které v omezené podobě 
oživuje původní srdce parku s fontánou a citlivě 
je doplňuje o nové architektonické prvky. Návrh 

zároveň nejlépe naplnil zadaná soutěžní krité-
ria,“ shrnuje důvody výběru vítězného návrhu 
z týmu architektů a krajinářů Tilla Rehwaldta 
a Patrika Hoffmana předseda poroty Ing. arch. 
Petr Lešek.

Představení návrhu  
veřejnosti

S vítězným návrhem se veřejnost mohla sezná-
mit během Zahradní slavnosti přímo v parku 
Střed. Návštěvníci akce se mohli zapojit do 
debaty s vedením města, architekty a zástupci 
Nadace Proměny Karla Komárka. Připomínky 
veřejnosti a dotčených orgánů architekti zapra-
covali do architektonické studie.
Nyní architekti pracují na projektové dokumen-
taci a podkladech pro získání územního  
a stavebního povolení.

Když návštěvníci pomáhají tvořit pravidla 

Součástí Zahradní slavnosti byl workshop zaměřený na pravidla fungování parku. Lidé se mohli 
vyjádřit k tomu, jak si přejí, aby park fungoval. Podklady z workshopu budou sloužit pro další  
přípravu pravidel. Město má v plánu oslovit i širší veřejnost formou dotazníku. 

Více o závěrech z workshopu naleznete na webu projektu.
https://parkstred.cz/pravidla-pro-navstevniky-parku-stred-navrhnou-sami-jeho-budouci-uzivatele/

Zahradní slavnost v parku Střed

Návštěvnici slavnosti si mohli prohlédnout 
všechny soutěžní návrhy na obnovu parku.



Věděli jste, že?
Hospodaření s dešťovou vodou (HDV)  
je důležitý nástroj boje s klimatickými 
změnami. Zadržování dešťové  
vody ve městech může přispět  
k velkým úsporám vody a také  
příjemnějšímu životu jeho obyvatel.  
Proto jsme v říjnu podpořili konání 
online debaty s odborníky na toto 
téma. V rámci debaty představili 
architekti z ateliéru Rehwaldt 
Landscape Architects řešení  
HDV v parku Střed v Mostě  
i v dalších projektech ateliéru.

Novinky z nadace
I vy můžete proměnit své město!
Nadace Proměny Karla Komárka vyhlásila  
další ročník grantové výzvy programu Proměň 
své město. Hlásit se mohou neziskové 
organizace, které chtějí proměnit veřejný 
prostor ve svém městě, dočasně či trvale. 
Úspěšní žadatelé získají grant ve výši až 
200.000 Kč a individuální podporu z oblasti 
fundraisingu, PR a projektového řízení. Čas  
na přípravu projektu a odevzdání přihlášky 
máte do 31. 12. 2020.
Více informací a přihlášku naleznete  
na webu www.promensvemesto.cz

ZEPTALI JSME SE
Patrika Hoffmana,  
autora vítězného návrhu 

Jak hodnotíte dosavadní spolupráci  
na projektu?

Musím říct, že pro mě byla spolupráce s Nadací 
Proměny obrovská zkušenost. Myslím si, že 
české regiony potřebují podobné intervence  
a podobné zkvalitňování veřejného prostranství. 
Tím se dá i ukázat, že kvalita života v regionech 
může být srovnatelná s životem v centrech, 
možná dokonce vyšší.

Na co nového se mohou těšit návštěvníci 
parku po jeho rekonstrukci?

Cílem je přilákat do parku nové návštěvníky.  
V návrhu nově počítáme s kavárnou, pódiem 
pro kulturní akce či dětským hřištěm.  
V parku lidé naleznou také venkovní posilovnu, 
multifunkční hřiště či domek správce  
a kamerový systém. Věříme, že se lidé v parku 
budou cítit dobře a budou se do něj rádi vracet.

Takto bude park vypadat v roce 2022 Multifunkční hřiště a platforma pro skate

Dětské hřiště Venkovní posilovna

Kavárna

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 
projekty@nadace-promeny.cz
www.nadace-promeny.cz
www.portalpromen.cz

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


