
ZNOVUZROZENÍ PARKU STŘED V MOSTĚ

TEXTOVÁ ČÁST

+ +

CNP 2019: Znovuzrození parku Střed v MostěCNP 2019: Znovuzrození parku Střed v Mostě tým fbcc

 2.1-2.2



2.2 ODHAD NÁKLADŮ NA REALIZACI

2.1.a podklady hydrologie

2.1 TEXT

anotace  
koncepce 

koncepce zeleně  
vazba návrhu k výstupům ze spolupráce s veřejností, 
z dohody partnerů projektu   a z vyjádření dotčených 

orgánů  sociální aspekty   
principy udržitelnosti

8

10

4

4
4
5
5
6
6
7



ZNOVUZROZENÍ PARKU STŘED V MOSTĚ 
 
 

tým fbcc                                                  1 | 4 

 

 

úvod - mostecký kontext 

hranice republiky uprostřed evropy. velkorysý horizont a fragmentovaná krajina. mladá příroda ve staré krajině. poznačena lidmi, 
nebo spíše mašinami – těžba, odpady, výroba energie, narušení vodního režimu. jizvy lidkého zásahu jsou všudepřítomny, projevují 
se jako dojem umělé krajiny a zranitelnosti přírody – rekultivace, mladé lesy, nová města, dlouhé roviny a pravé úhly v krajině.  

v tomto fascinujícím kontextu je naší strategií maximální kontinuita, aby už známé a identitu utvářející elementy byly zachovány, 
maximální péče o detail, co se týče přírodních jako i stavebních prvků.  

 
a) krátká anotace projektu 
 
čteme park v jeho městském kontextu v respektu k městské koncepci a myslíme, že ve městě s krátkou minulostí je kontinuita 
existujících forem důležitá. rehabilitujeme historickou fontánu a zakomponováváme ji do koloběhu vody: přes nový systém povrchových 
kanálů se shromažďuje dešťová voda a místo kanalizace směřuje přímo do podzemní vody. z podzemní vody se zase čerpá aby 
napájela fontánu, ale díky souboru kanálů se jí čepá méně, než se jí dodává. kanály jsou součástí velkorysého systému chodníků 
a veřejných prostor, které zapojují fontánu do svého kontextu a které ukazují možný další rozvoj parku východním směrem.  
přítomnost vody v parku je také základem diverzifikace vegetace. navrhujeme různé zóny, které se specifikují stromy, povrchem, 
druhem údržby a množstvím přítomné vody. tím podstatně obohacujeme biodiverzitu areálu, faunu i flóru. hlavním zásahem pro 
diverzifikaci území a funkcí nabízených obyvatelům je koncept soukromých zahrádek na severní hraně parku. zde by se dnes 
nevyužívaná část parku pronajímala obyvatelům za symbolickou cenu na zahradničení. tím park získá aktivní participující obyvatele, 
kteří zásadně změní dnešní podobu parku střed. 
kromě hravé a zábavné funkce, park zabezpečuje další ekologické funkce : zásobování spodní vody, která dovolí větší autonomii 
zdrojů, čištění vod z komunikací, které dovoluje udržovat zdravé životní prostředí a ochlazování vzduchu během horkých částí 
roku díky nepřetržité přítomnosti vody. 
 

b) zdůvodnění základní koncepce navrženého architektonicko-krajinářského řešení 

 

koncepce týmu fbcc počítá se zachováním fontány a vodních prvků v originální skulpturální podobě. bude doplněna kavárnou a 
scénou s amfiteátrem, které se postaví do prostoru existující fontány. stavby jsou postaveny v přímém kontaktu s fontánou, 
s kterou vedou dialog a obohacují ji. naopak, stávající síť chodníků plánujeme nahradit novou formou, která kromě snadnějšího 
pohybu v území umožní realizovat významná opatření na zachování vody v území. nové pěší trasy budou mít mlatové povrchy 
s možností vsakování a budou lemovány vodními kanály (asi 40 cm hlubokými) s bohatou vodomilnou vegetací. tato získaná voda 
místo zatěžování kanalizace bude sloužit jako výrazný obohacující krajinářský prvek, celoroční zdroj závlahy parku a v neposlední 
řade zdroj vody pro obnovenou fontánu. forma chodníků reaguje na konfiguraci terénu, navržené křivky jsou provázeny vsakovacími 
kalály s bohatou vodomilnou vegetací. 

podstatným tématem pro nás je redefinice prostoru v návaznosti na sportovní halu, který v současnosti figuruje jako jisté reziduum. 
zde umisťujeme pás komunitních zahrad v návaznosti na polyfunkční veřejný prostor schopný zabezpečit menší společenské aktivity. 
dominantou pásu zahrad bude objekt skleníku s edukativní funkcí, který bude předětem fázování v budoucnosti projektu. zahrady, 
kromě svého sociálního rozměru, zhodnocují možnosti dané rekuperací vody v území, která je bude napájet. jako budoucí vizi 
uvažujeme o umístění skleníku do pásu zahrad, který by v spolupráci s profesionálními zahradníky splňoval edukační funkci pro 
veřejnost a školy.  

 

c) zdůvodnění koncepce zeleně a péče o ni 

 

na park střed pohlížíme v celoměstském měřítku jako na součást rozsáhlé struktury městské a krajinné zeleně, které je důležitou 
součástí. park představuje centrální bod v teto struktuře, místo propojení významného městského parku šibeník na jihu a severně 
orientovaného pásu vegetace podél řeky bíliny. považujeme za důležité tuto vazbu posilovat. podobně zde existuje modrá vazba, 
tedy vodní režim území, která determinuje jeho kvalitu. park v současné podobě skýtá velký potenciál v podobě ušlechtilých stromů, 
mikroklimatu, existujících biotopů pro živočichy a symbolického místa celoměstského významu. tato kvalita nás zavazuje přistupovat 
v návrhu k existujícímu stavu velmi citlivě. přítomnost stromů nám zabraňuje realizovat razantnější změny topografie. současnou 
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konfiguraci stromového porostu rozšiřujeme v jižním a severním směru, tedy u vstupních prostor parku z důvodu posílení kontrastu 
mezi vnitřním prostorem parku a všudepřítomnou homogénní městskou zelení. důležitou součástí naší reflexe je potřeba zvýšení 
různorodosti a atraktivity tohoto v současnosti poměrně homogénního prostoru. navrhujeme pracovat s parkovou vegetací na 
vertikální úrovni, tedy kromě úrovně terénu a korun stromů přidáváme etáž lučních a lesních porostů. vytváříme tak několik 
specifických prostor s charakteristickou vegetací a atmosférou. tyto prostory kromě atraktivních atmosfér umožňují vznik biotopů, 
tedy výskyt bohaté flóry a fauny, která by v tradičním parku s upravenými trávníky nemohla existovat. navrhujeme otevřené 
slunné prostory se specifickou luční flórou, zabezpečenou omezeným sečením trávy, stinná zákoutí pod korunami hustě rostoucích 
stromů, kde bude rostlinám zabezpečený neregulovaný růst i zánik. zvodnělé plochy se specifickými vodomilnými rostlinami ve 
vsakovacích kanálech podél chodníků, rostliny s filtrační schopností očišťující přitékající vodu z vozovky do parku. A také 
zeleninové a ovocné zahrady utvářené samotnými obyvateli. stávající vegetační fond parku v maximální možné míře zachováváme 
a počítáme s nutnámi sanačními zásahy. nutné množství stromů v kolizi s navrhovanými chodníky nahrazujeme výsadbou na jiném 
místě. 

  

d) zohlednění výstupů ze spolupráce s veřejností 

 

potenciál vytvořit partnerství s městem most, nadací proměny,  
a také specialisty nám připadá jako vhodná konfigurace abychom vybudovali koncept viditelný i přes hranice samotného mostu a 
přes hranice jednoho krajinářského projektu. pracuje se na odborné i lokální úrovni a to oficiálně i neformálně.  
- vybudovat akademický doprovod kolem záměru diverzifikace městských přírodních ploch a spravování městské vody bez použití 
podzemní kanalizační sítě a podělit se o něj s profesionály a ostatními městy.  
- zapojit veřejnost přes zahrádky a skleník do projektu parku a vytvořit celoměstskou atrakci a zájem o projekt 
- pedagogické aktivity s dětmi na profesionální a vědecké úrovni. 
všechny tyto propozice mají potenciál realizovatelnosti, jejich nositeli však musí být lidé na místě.   
 

e) zohlednění sociálních aspektů a kontextu města mostu 

 

fungující městský park je významným bodem společenské interakce, komunitního života, přispívá ke zvýšení kvality života a 
v dlouhodobé rovině také ke kultivaci návštěvníka. jeho kvalitou je demokratickost veřejného prostoru, člověk sem vstupuje bez 
omezení a bez překážek využívá jeho kvalitu.  

vše však závisí na programaci prostoru, dostupných aktivitích a bezpečnosti. vytvořením široké škály různorodých aktivit posilujeme 
soudržnost komunity a také přirozenou kontrolu prostoru a tedy jeho větší bezpečnost. náš návrh počítá s prvky malé architektury 
jako je pavilon s kavárnou nad vodní plochou, scéna pro komorní kulturní akce s přilehlámi stupni amfiteátru a skleník s edukativní 
funkcí pro veřejnost a školy, kterž může kultivovat v lidech vztah k přírodě a pochopení jak ji chránit. pás komuntních zahrad, 
které si budou zájemci za symbolický příspěvek kultivovat bude vytvářet společenství lidí s osobním vztahem k místu, kteří budou 
svou přítomností zkvalitňovat veřejný prostor jehož jsou spoluautory. dalším aktivujícím prvkem je veřejný prostor pro trhy, 
workshopy a další společenské aktivity v severní části parku, v návaznosti na pás komunitních zahrad. 

  

f) objasnění principů udržitelnosti 

 

vytvořit z tohoto parku otevřený, jednoduchý, udržitelný, pevný a šetrný systém ve službě města a jeho prostředí 
upřednostnit ekologický přístup před technicistním, realizovat udržitelný přístup low-tech, nevyžadující výrazné investice a 
náročnou údržbu.  
abychom garantovali funkčnost a trvanlivost struktury parku, v maximální možné míře minializujeme podíl technologií a umělého 
vybavení.  
napájení různorodých prostor parku je zabezpečeno dešťovou nebo podzemní vodou, bez dodatečného systému zavlažování.  
voda je shromažďována gravitačně na povrchu, tedy bez komplikovaných systémů čerpadel a potrubí, a to přímo k fontáně a 
zásobníkům v blízkosti zahrad.  
voda shromažďovaná z okolních vozovek je nejprve pročištěna v přírodním procesu pronikajíc písečnými filtry za pomoci rostlin , 
které přirozeně degradují nečistoty.  
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celkové fungování fontány je kompletně přehodnoceno. není již napájena pitnou vodou, ale vodou dešťovou. ta cirkuluje nízkou 
rychlostí bez ztrát v uzavženém okruhu, aktivovaná malým čerpadlem. filtrace těchto vod je zabezpečena kořeny rostin, které 
vytvářejí plovoucí ostrovy na hladině. zároveň fontána neztrácí své formální, umělecké a památkové hodnoty, nabývá přírodnější, 
klidnější charakter, plný barev, který přispívá k redefinici ekologie parku.  
 

g) princip provozu vodního prvku 

 

cílem projektu je chránit přírodní hodnoty území, jako je spodní voda, vytvožit rovnováhu mezi jejím čerpáním a průběžným 
doplňováním. s naším systémem doplníme zhruba 28 000 m3 vody ročně a vypumpujeme asi 5600 m3 na fungování fontány a zalévání 
zahrádek, tedy doplníme podstatně více než vyčerpáme. (viz. tabulka hodnot čerpání a doplňování spodní vody v příloze).  

vodní prvek se v našem návrhu neomezuje na samotnou historickou fontánu, ale na globální hospodaření s vodou v parku a jeho 
okolí. podstatou je využití dešťové vody, která je dnes odváděna jednotnou kanalizací pryč z území, čím je území ochuzováno. 
navrhujeme svádět dešťovou vodu z komunikací a zpevněných ploch do parku a využívat ji na závlahu, zlepšení klimatu a následné 
vsakování do spodní vody. doplňováním hladiny spodní vody přispíváme k udržitelnosti území. v období nízké úrovně dešťů v letním 
období bude potřebná voda zpětně dočerpávána ze spodní vody. rozvod vody bude zabezpečen systémem gravitačních kanálů za 
pomoci konfigurace terénu, bez použití náročných a drahých technologií. voda bude zároveň filtrována písečným souvrstvím a 
kořeny vodních rostlin.  samotná fontána bude zprovozněna, nebude však používána pitná voda, ale rekuperovaná dešťová (případně 
spodní voda). v kanálech rozmístěných podél chodníků v parku bude růst atraktivní vodomilná vegetace. kanály budou dovedeny až 
k pásu komunitních zahrad, kde bude dovedená voda využita k jejich zavlažování.  

 

navrátit park do svého přírodního kontextu, do své původní polohy 
navázat na kontinuitu vegetace v měřítku městské aglomerace 
park, ačkoliv je výrazně ohraničen přímou městskou strukturou zpevněných ploch, tvoří součást kontinuity vegetace vnímatelné v 
měřítku čtvrtě, města, aglomerace i celého údolí. tato silně vegetalizovaná pokrývka, v nedávné době nebo odnepaměti vytváří 
bohatství flóry i fauny.  
v tomto kontextu, kde velké zelené prostory ovzdušňují celou městskou aglomeraci, náš park vytváří zásadní díl, střed, vnášející 
toto bohatství vegetace do centra města.  
v tomuto cíli navrhujeme paletu vegetace jemně rozšířit o různorodá prostředí, od prostor prosluněných luk po stinné háje, od 
zeleninových zahrad po zvodněné plochy, od vysokých solitérních stromů po nízké porosty. tímto způsobem se park ještě intenzivněji 
vpíše do struktury města a poskytne jeho obyvatelům kvalitu blízké přírody.  
 
zapojení se do vodního cyklu, ve službě biodiverzity i městského konfortu 
toto ekologické bohatství musí být aktivováno, následně udržováno, rozvíjeno a přetvářeno. ne uměle, to by vyžadovalo těžko 
představitelné investice, jak technicé tak ekonomické. navrhovaný systém, základ naší vize, počítá s navrácením tohoto prostoru 
svému původnímu ekologickému metabolismu. předkládaný návrh vodního režimu počítá s přístupem ke zdroji vody potřebnému k 
zalévání vegetace a také k napájení obnovené fontány.  
 
schéma navrhovaného hospodaření s vodou je organizováno následovně : dešťová voda je shromažďována na povrchu a infiltrována 
do podzemí aby zásobovala podzemní vodu. ta bude vytvářet velký podzemní zásobník, znovudoplněný po každém dešti. v letním 
období, během kterého jsou srážky nejnižší, ba téměř žádné, bude slabý proud vody odčerpáván ze spodní vody a redistribuován 
do parku, aby zavlažoval rostliny a udržoval jeho bohatství a kapacitu osvěžovat okolí.  
 
vytvořit park jako funkční nástroj 
kromě hravé a zábavné funkce, park zabezpečuje další ekologické funkce : zásobování spodní vody, která dovolí větší autonomii 
zdrojů, čištění vod z komunikací, které dovoluje udržovat zdravé životní prostředí, ochlazování vzduchu během horkých částí roku 
díky nepřetržité přítomnosti vody. 
dále, díky tomuto integrovanému hospodaření s vodou dosáhneme stav, kdy už nebude odváděna voda do kanalizace, tím výrazně 
snížíme riziko povodní v mostě v obdobích výrazných dešťů.  
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CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 
 
 
 
OBJET DU MARCHE : Maîtrise d'œuvre en vue de l'Opération d'aménagement " ZAC de la FERME RIS ORANGIS" 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fait à PARIS, le vendredi 18 octobre 2019 

 
Christian Piel, directeur de l’agence Urbanwater 

 
 

 
 
 
 

 Exercice du 
01/01/2016 
 au 
31/12/2016 

Exercice du 
01/01/2017 
 au 
31/12/2017 

Exercice du 
01/01/2018 
 au 
31/12/2018 

CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL 256 000 € 322 000 € 376 000 € 

CHIFFRE D'AFFAIRES CONCERNANT LES 
SERVICES, OBJET DU MARCHE 

180 000 € 190 000 € 214 000 € 




