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CNP 2019: Znovuzrození parku Střed v Mostě 
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gogolák + grasse 
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TEXTOVÁ ČÁST 

 

ANOTACE 

Oživujeme staré a hodnotné, doplňujeme novou vrstvu založenou na přáních lidí a s cílem 

příjemného užívání parku. Vybízíme k setkávání a pobývání. Hledáme identitu místa spolu 

s lidmi na fragmentech minulosti tak, aby se do parku vrátil běžný život.  

Obnovujeme fontánu, která je pro identitu místa zásadní. Voda vrátí živost, přitáhne pozornost. 

Voda tryská vzhůru, stéká po kaskádách, můžeme se jí dotknout, plyne. Kavárna v jejím 

sousedství pak vytváří místo pro život, setkávání, zastavení se na cestě do práce, pozdravení 

sousedů. Nabízíme různé charaktery míst pro posedávání na slunci i ve stínu, místo pro děje, 

pro konání různých akcí.  Chceme, aby se park Střed opět stal středem pro lidi! 

 

Střed = Fontána 

V parku Střed obnovujeme původní fontánu. Ta je fragmentem identity místa, spojnicí mezi 

minulostí a budoucností. Respektujeme tvar navržený našimi předchůdci, složitou 

a promyšlenou kompozici a strukturu. Ale snižujeme provozní náklady zmenšením objemu 

vody. Horní bazén měníme na dřevěnou pobytovou palubu, kterou gradujeme do výšek tak, 

jak nám to ukazují okolní kopce. Můžeme zde polehávat, posedávat, rozhlížet se kolem nebo 

do dálek. Nebo skákat na dvou zapuštěných trampolínách. To potěší jak malé, tak velké 

a nejedná se při tom o klasické dětské hřiště. Vedlejší bazén obnovujeme s původní 

dynamikou vodních střiků v různých režimech. Voda dál stéká kaskádou, kde zvedáme dno 

koryta. Chceme, aby se lidi mohli vody dotknout, sledovat její tok, chladit si nohy. Skrze klidný 

bazén se sochou Ledy pak pokračuje vodní cesta řekou, do které je opět možné vstoupit a 

najít zde i mystery cache. Tak jak tok začíná, tak končí: pobytovou dřevěnou plochou i 

v nejníže položeném bazénu s akcentem nejvyššího střiku.   

 

Střed = Lidé 

Střed bez lidí není Středem. Vytváříme proto místa a příležitosti pro různé děje a nahodilosti:  

Kavárnu umísťujeme do místa, odkud je nejhezčí pohled na obě ramena fontány, do blízkosti 

bazénu se sochou Ledy. Tento výhled není ničím rušen díky prosklené fasádě; skládání 

prosklení umožňuje expanzi kavárny ven v teplých dnech. Toalety jsou navrženy tak aby je 

bylo možné otevřít veřejnosti i pokud bude objekt uzavřen. Kruhový tvar zjemňuje ostré hrany 

fontány, reaguje na původní obloukové tvary kamenných prvků i laviček.  

Kruh opakujeme i u domku správce a kruhem je také altán. Domek je vybaven toaletou, která 

může sloužit jako pohotovostní toaleta pro tuto část parku. Objekt obsahuje část odpadového 

hospodářství a zázemí parku – třeba možnost uložení skládacích lehátek. Místnost správce je 

připravena tak, aby bylo možné případně zaměnit její funkci například za prostor pro dětskou 

skupinu apod. Na zdi objektu je i pítko. Třetím objektem je altán s jednoduchým přístřeškem 

pro akce v blízkosti kavárny. Objekt je možné využít pro různé kulturní vyžití, venkovní třídu 

nebo komunitní akce. Samozřejmostí jsou body napojení energií pro tyto akce. Na altán 

navazuje dřevěná paluba, kde se dá nejenom tančit. Tok vody roztáčí kola, kola roztáčí život. 



Konstrukčně a materiálově jsou kola - kruhy jednoduché objekty s kovovou konstrukcí 

a maximálním využitím přírodních materiálů. Navrženy jsou extenzivní zelené střechy pro lepší 

zachytávání dešťových srážek a další ekosyst. přínosy.  

Cestní síť má jasnou hierarchii, a to jak v šířce, tak materiálech. Betonové cesty jsou 

pohodlné, jemně strukturované česáním. Velkoformátová betonová dlažba nabízí pohodlný 

pohyb v okolí fontány. Využíváme zachovalé původní kamenné desky, ze kterých 

přeskládáme části v okolí fontány. Zde nevyužitý kámen pak použijeme na cesty nejužší, 

avšak neméně důležité, které jsou často nejrychlejšími zkratkami na cestě domů. 

Některé fragmenty schodišť necháváme ztrácet se v průběhu času. Něco ze země dobýváme, 

něco necháváme postupně mizet. Možná si na staré schody občas někdo sedne. 

Pro sezení ale v parku nabízíme mnoho dalších možností. Obnovujeme princip kamenných 

zídek s dřevěnými sedáky, které děláme pohodlné a místy je doplňujeme i opěradly. 

Kamenné lavičky lemují cesty a okolí fontány. Nahodilost stolků a židliček v okolí kavárny, 

doplňují skládací lehátka, která si lidé budou moci půjčit z domku. Několik piknikových stolů 

najdeme ve stínu stromů. Vytváříme tak příležitosti pro „své“ oblíbené místo. 

 

Hodnota stávajících vzrostlých stromů je výrazná a stačí vysadit již jen málo nových, které 

doplňují celek míst střídáním solitérů nebo zapojených porostů. Hra světla a stínu. Nebo místo 

pro vánoční strom. Vracíme květinový detail; podél vodní kaskády, kde si je každý užije. 

K procházce parkem lákáme již na jaře množstvím rozkvetlých cibulovin v trávnících. Všeho 

s mírou a technologiemi, které budou redukovat náklady na údržbu.   

 

Vnímáme a podtrhujeme kompozici průhledů na místní kopce Hněvín a Špičák; orientací 

laviček, podpořením kompozičních os nebo rozmístěním nové vegetace.  

Nástup do parku od křižovatky kultivujeme - úpravou parkování pod stromy, prostor činíme 

přehledným. Odtud se otevírá cesta do středu parku. U sportovní haly vzniká nástupní prostor, 

využitelný i pro ceremonie. 

 

Využili jsme také nápovědy z participací. V blízkosti sportovní haly nabízíme místo, které 

bude sloužit pohybu a o jehož náplni se rozhodne pomocí komunikace a interakce s lidmi; 

toto místo se možná stane malým parkurovým hřištěm, nejen pro Alexe a jeho partu, atypickou 

herní krajinou pro děti nebo s prvky pro posilování? Vše se může potkat, skloubit a můžeme 

zde společně vytvořit další soudobou vrstvu parku. Toto místo je tak příkladem jednoho 

z mnoha, k jehož vzniku chceme přizvat místní. Chceme, aby Střed byl jejich, my budeme 

nabízet možnosti. 

 

Myslíme na přírodu a udržitelnost parku v čase. Navrhujeme různý režim kosení travnatých 

ploch (intenzivní seč na pobytových plochách, méně intenzivní seč na plochách okrajových), 

vhodnou druhovou skladbu travo-bylinných porostů (ta pomůže lépe překonávat suchá letní 

období), redukci údržbově drahých prvků (záhony apod.) a práci s ekosystémovými principy 

Středu - na stavebních objektech navrhujeme extenzivní zelené střechy, lampy mají režim 

stmívání intenzity v nočních hodinách, dešťovou vodu zasakujeme v plochách trávníků 

případně i pomocí zasakovacích průlehů. 

Navrhujeme odolné materiály; vandaluvzdorná řešení mobiliáře vycházející z původní 

koncepce kamenných zídek s dřevěnými sedáky.  

 

Fontána je výzvou. Zachovat její reprezentativní charakter a kvalitu kompozice, ale zároveň 

snížit náklady na provoz fontány. Zmíněná redukce objemu vody ve fontáně je oproti 

původnímu návrhu výrazná, přestože koncept fontány jako celek zachováme. Zázemí fontány 



(strojovna a filtry) umísťujeme na nejvhodnější místo-na střed celé soustavy pod objekt 

kavárny s doplněním revizních šachet v objektu fontány. Napájení fontány bude z vrtu 

s možností dopouštění z řadu. Další zmenšení objemu vody, mimo zmíněné plochy, zajistí 

oprava betonové konstrukce, která navýší mocnost konstrukce na úkor objemu vody. 

Ke zmenšení průtoku ale dojde i díky zvýšení nivelety dna a také prvků schodů v korytě. Efekty 

fontány vynikají zmíněnými tryskami a neopakovatelnou atmosféru vytváříme i pomocí 

nočního nasvětlení.  

 

Náš návrh respektoval požadavky dotčených orgánů. 


