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ANOTACE 

Klavírista a skladatel Tomáš Kačo říká: "Chci používat hudbu jako zbraň proti rasismu. Pro Romy jsem se 

stal motivací, aby šli studovat. Protože vidí, že jediný způsob, jak si získat respekt 'gádžů', je mít 
vzdělání jako oni. A pro Čechy jsem motivací, aby si uvědomili, že nejde házet všechny do jednoho 

pytle.” 

Navrhujeme volně přístupný areál v duchu původní modernistické koncepce.  

Navrhujeme park založený na hledání dialogu mezi starým a novým.  
Navrhujeme prostor inspirovaný exotickou Brazílií s městem na zelené louce.  

Navrhujeme městský park se společnou - společenskou a kulturní rolí.  
Navrhujeme areál organicky propojený s městem.  
Navrhujeme park jako zbraň proti rasismu. 
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Úvod 
Podobně jako nedaleké Krušnéhhory tvoří jednotlivé geologické vrstvy, je město Most charakteristické 
přítomností mnoha vrstev paměti. Tyto jednotlivé vrstvy, od hornické historie zdejšího kraje přes 

tvarosloví historického Mostu, který v  éře státního socialismu „ustoupil“ hnědouhelné těžbě, až po 
plánování a výstavbu Mostu nového, vnímáme jako podstatné i z  hlediska plánování městského 
prostoru současného města. Modernistický étos spojený se vznikem nového Mostu (silně promlouvající i 

v  retrospektivě hlavního akrchitekta centra nového Mostu Václava Krejčího) byl záležitostí globálního 
charakteru a překračoval tak železnou oponu. Indický Chandigar nebo jihoamerická Brazílie tak 

s Mostem mají více společného než by se mohlo zdát z  redukovaného pohledu, který město vnímá 
pouze jako plod zdejšího státního socialismu. Do tohoto typu uvažování dále vstupují hlediska 
současná, ať už se jedná o funkci jednotlivých městských ulic a dalších veřejných prostranství nebo o 

multietnickou skladbu mosteckého obyvatelstva. V  té souvislosti se nabízí obraz mostu přes propast 
zejména mezi ve městě žijícími „bílými“ Čechy a Romy. 

Třída Budovatelů 
Jako hlavní osa centra nového Mostu byla plánována Třída Budovatelů a ta byla také jako „tepna 

města“ vnímána i ze strany významné části obyvatel města, jak potvrdila již studie „Obraz města 
Mostu“ ze sedmdesátých let 20. století (Ševčík, Jiří – Bendová, Ivana – Benda, Jan: Obraz Mostu. 

Výzkum hmotné a prostorové struktury města, Praha 1977). I my vnímáme „Budovatelku“ jako hlavní 
městský prostor, na nějž se napojují nebo do nějž se vlévají další společenská ohniska různého 
charakteru. Vedle propojování ovšem Třída Budovatelů zároveň rozděluje jednotlivé enklávy odlišného 

charakteru, z urbanistické i sociologické perspektivy. Hlavní třídu tedy vnímáme i jako Rozdělovací třídu 
z Rychlých Šípů, která je pomyslnou hranicí mezi odlišnými světy. 

Okolní městská krajina 
Úvahám o budoucnosti parku musí nutně předcházet přemýšlení o charakteru a příčinách současného 

stavu, tedy nefunkčnosti a zdevastování původní kompozice. Nevykládáme si jej jako důsledek chybějící 
péče nebo dokonce odcizení mezi lidmi a místem. Problém jako architekti spatřujeme spíše v celkové 

urbanistické situaci, která se kolem parku postupně vyvinula. Máme na mysli jednak okolí věžového 
domu (dříve ředitelství SHD). Tento „mrakodrap“ je od parku odříznut objekty původního zařízení 
staveniště, jednak sportovní halu otočenou k parku „zády“. Díky tomu se dnes do parku dostanete jen s 

velkým úsilím. Ze sociologického pohledu pak k nefunkčnosti přispívá propast mezi tzv. „stovkami“ a 
bytovými domy za Bělehradskou, tedy mezi Romy a „bílými“ pamětníky parku ze sedmdesátých let.  

Z těchto důvodů městu doporučujeme získat věžový dům (bývalé SHD) pro své účely nebo iniciovat či 
podpořit projekty, které jej znovu využije tak, aby komunikoval se svým okolím. V přízemí můžou být 

restaurace, bistra fastfoody a další služby, v posledním patře se nabízí panoramatická kavárna. Pro 
fungování parku bude ale ještě podstatnější, podaří-li se transformace objektu bývalého zařízení 

staveniště, kde se se změnou parku a probuzení života v něm nabízí zcela jiný způsob využití. Tedy 
poskytování služeb lidem, kteří tudy mohou chodit “budoucí pasáží” do nového parku. 
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Motivy pro koncept 
V  tomto kontextu navrhujeme městský park s dominantní společenskou a kulturní rolí a účelem, tedy 

jako plnohodnotný veřejný prostor města. Z  hlediska uspořádání a estetiky jsou pro náš návrh 
podstatné tři motivy: 1/ propojení/dialog mezi starým a novým, 2/ imprese Mostu jako československé 
Brasilie (zřejmě nejslavnějšího modernistického města s  ikonickými stavbami založeného na zelené 

louce) a 3/ motivy spojené s romskou kulturou, neodmyslitelně patřící již od čtyřicátých let dvacátého 
století k příběhu nejprve starého a pak i nového Mostu. Všechny tři inspirace se mohou spojovat a 

prolínat. Vidíme most nejen mezi starým a novým, ale i mezi sousedy a kulturami. 

Koncept 
Areál parku opíráme do masivního rámu, který tvoří Promenáda podél sportovní haly a Membrána 
podél Třídy budovatelů.  V rámci interiéru parku vnímáme dvě zóny - aktivní zónu na severozápadě 

(centrální palouk, obytné terasy a okolí), a klidnější zónu na jihovýchodě (odpočívadlo Retro, petangue  
a okolí).  Cestní síť navrhujeme jako kombinaci dvou zcela odlišných vrstev: 1/ Tranzitní cesty - zajišťují 
příčné propojení mezi východem a západem. Povrch je z betonové tvarovky.; 2/ Obytné cesty - 

inspirované kolážemi Jiřího Koláře, dlažba tvořena dvěma výrazně odlišnými “kameny” coby zástupci 
starého a nového parku, starého a nového města, staré a nové krajiny. 

Promenáda je mohutné předpolí sportovní haly, hlavní propojení mezi západem a východem, obrazně 
most mezi romy a většinou. Tento most symbolizuje socha“Spolu” před kavárnou. Tento prostorový 

útvar zahrnuje kromě kavárny, také vodní zrcadlo, dětská hřiště, fitness prvky, skatepark a streetball. Na 
západní pól Promenády navrhujeme pole růží jako benefit pro všechny pamětníky, východní pól 

Promenády koncipujeme intenzivní sportovní a společenské ohnisko. 

Barevně nejvýraznější povrch navrhujeme u kavárny ve formě vědci vygenerovaného klimatického kódu 

ČR, který vizuálně reprezentuje vývoj průměrných teplot v zemi (více na: https://showyourstripes.info). 
Dva hlavní chodníky předpokládámě z barevné živice (broušený beton nedovoluje předpokládaný 

rozpočet), mezi chodníky je pás mechanicky zpevněného kameniva (MZK) z původní dlažby, kterou 
rozemeleme přímo v parku. 

Membránu/rozhraní navrhujeme jako pás podél třídy budovatelů, který má za úkol organicky propojit 
hlavní třídu a park. Pomocí struktury dlážděných ploch, pěšin a bylin přivádíme lidi z hlavní ulice do 

interiéru parku nebo na jeho okraj. Přímo v Membráně jsou odpočívadla s možností sezení, pozorování, 
zpěvu s kytarou, grilování nebo parkurového hřiště. Povrch předpokládáme z kombinace zámkové 
dlažby (černobílý čárový kód) a MZK. V rámci návrhu Membrány doporučujeme rozšířit současný 

chodník na Třídě budovatelů o 1,5m. Díky tomu můžeme doporučit posílení aleje o další osu stromů 
(vedle chodníku vede horkovod).  

Dialog mezi starým a novým nevnucujeme, ale chceme, aby bylo možné rozumět souvislostem. Tak 
např. partie se dvěma obdélnými bazény je koncipována jako “skanzen” se sochařským programem. 

Předsatvujem si, že kromě soch ze 70. let zde použijeme i kamený fragment ze starého Mostu. Můžeme 
tak navázat na původní snahy zástupců státní památkové péče, kteří usilovali o zachování jednotlivých 

měšťanských domů, později alespoň uměleckých fragmentů historického Mostu a jejich následné 
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použití v novém městě. I do budoucna bude pro identitu obyvatel města podstatné, že dějiny místa 

nezačínají až v druhé polovině 20. století, ale že Most je dědicem slavného středověkého královského 
města, s bohatou raně novověkou historií i dalším rozvojem v 19. století. 

Návrh vegetace 
Koncept zohledňuje současnou strukturu stromů, kácení z koncepčních důvodů tak redukujem na 
minimum. Naopak keřové patro téměř kompletně odstraňujeme. Posilujeme především obvodový plášť 

formou stromořadí. Bylinné podrosty jsou soustředeny do tzv. Membrány, pásu podél Třídy budovatelů 
a retenčních nádrží. V průsečíku Membrány a Promenády je navrženo pole růží, které odkazuje na dobu 
vzniku nového města a parku. Pouze podél ulice Bělehradská jsou navrženy stříhané keře o výšce 1m, 

které uzavírejí klidnější část areálu vůči ulici. 

Retenční nádrže - byliny např. Miscanthus x giganteus (ozdobnice obrovská), Miscanthu sinensis 
´Malepartus´ (ozdobnice čínská), Miscanthu sinensis ´Positano´ (ozdobnice čínská), Miscanthu sinensis 
´Yaku Jima´ (ozdobnice čínská), Carex grayi (ostřice Grayova), Carex paniculata (ostřice), Iris ensata 

(kosatec Kaempferův), Iris sibirica (kosatec sibiřský);  Membrána - bylinné podrosty např. Ohnivá prérie, 
Adam Baroš, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice;  Průsečík - růže např. Rosa ´Romance´ (Urban, ČR, 1975) - 

polyantahybrid, 70-100 cm, barva květu červená. 

Vodní program 
Původní velkolepý a razsáhlý vodní program transformujeme do tří až čtyř samostatných vodních 
zařízení. Z původního řešení obnovujeme pouze dvojici bazénů v rámci odpočívadla BAZÉNY - RETRO v 

jižní části, které v rámci návrhu zahrnujeme do klidnější partie parku (Obytný prostor “Silencio”). Oba 
bazény jsou koncipovány jako vodní zrcadla s dochovanými sochami (Léda s labutí, Dívka a vybraná 
socha z depozitáře muzea v Mostě). Zrcadlící hladina je situována do výšky shodné s rámem z 

původních kamných bloků o průřezu 80/20cm. Pro nový stavební korpus bazénu předpokládáme využití 
původní železobetonové vany. Výšku vodního sloupce navrhujeme 25/30cm. Technologicky se jedná o 

tzv. biobazény, biologicky čištěné nádrže, které neobsahují žádné rostliny a voda je čištěna  
vápencovým filtrem na dně (typ IV/V). Čerpadla pro oběh vody jsou uložena v šachtě pod vodou. Každá 
nádrž je technologicky autonomní. Jako velké vodní zrcadlo je řešena i nádrž před kavárnou na 

Promenádě. Technologické a konstrukční řešení je analogické. Jedna strana rámu biobazénu je směrem 
ke kavárně navržena s přelivnou hranou v kanelůře tak, aby zde bylo možné zároveň sedět a pobývat. 

Přepadající voda přináší cennou akustickou linku, která odkazuje na původní kaskádu a zurčící vodu 
ztraceného ráje obecně. Dalším vodním zařízením je “Mlhoviště” které předpokládáme pouze jako 
doplněk pro soliterní figuru Biologického tělesa” na obytném palouku.  

Samostatnou kategorii vodního zařízení jsou nádrže (retenční a přepadová), které jsou situovány po 

vzoru modernistických staveb do předpolí sportovní haly.  Hledáme tak formu propojení haly a parku. 
Zároveň se jedná o logické místo pro sbírání deštové vody z obří střechy sportovní haly, popř. 
zpevněných ploch. Navrhujeme 0,5 - 1m hluboké velkoplošné nádrže s bujnou bylinnou vegetací, které 

se budou do prostoru projevovat jako orámovaný porost s občasnou vodní hladinou. 
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Osvětlení 
Centrální obytný prostor navrhujeme nasvítit stožárovými svítidly s drobným scénickým podsvícením. 
Osvětlení Promenády je navrženo formou svítidel na síti. Osvětlení membrány je opět řešeno formou 

stožárových svítidel, ale dominantně jde o součást Třídy budovatelů. 

Sociální kontext 
V zadání zaznívá přání vytvořit park jako místo setkávání, posilujeme takovou ambici a navrhujeme 
výrazná společenská ohniska - Membránu podél Třídy Budovatelů a Promenádu u haly. Naopak při ulici 

Bělehradská a jižním okraji areálu koncipujeme klidnější zónu, které dominuje odpočívadlo Retro. 

Cíl je jistě podstatný, ale zásadní je pro nás cesta k němu. V rámci procesu vytváření nového areálu 

navrhujeme zapojovat osobnosti, umělce a odborníky nezávisle na národnosti, pohlaví a věku, tedy z 
majoritního i rómského okruhu tak, aby docházelo ke kulturnímu dialogu a věcné veřejné debatě. 

Míříme na moudrost dobrý příklad táhne a je jich mnoho, ale běžně se o nich neví - Elena Lacková, 
Irena Eliášová, Bartoloměj Daniel, Ján Cibuľa, Emil Cina nebo Rudolf Dzurko. 

Konkrétně vidíme dlouhodobou spolupráci při realizaci fotogalerie v nové kavárně nebo v rámci open 
air galerie na zábradlí terasy sportovní haly, kde vidíme velký potenciál kulturní interakce. Analogický 

přístup můžeme uplatnit při práci na sochách nebo při dramaturgii hudební produkce a společenských 
událostí v parku. Máme na mysli lidi jako je malířka Ladislava Gažiová, Věra Duždová Horváthová, malíř 
a restaurátor David Zeman, herečka a zpěvačka Iva Bitová či klavírista a skladatel Tomáš Kačo, který 

mimo jiné říká: "Chci používat hudbu jako zbraň proti rasismu. Jsem inspirací pro řadu lidí, jak 
romských, tak neromských. Pro Romy jsem se stal motivací, aby šli studovat. Protože vidí, že jediný 

způsob, jak si získat respekt 'gádžů', je mít stejné nebo vyšší vzdělání jako oni. A pro Čechy jsem 
motivací, aby si uvědomili, že nejde házet všechny do jednoho pytle.” 

Krajina je bytost 
V zadání vnímáme důležitý důraz na vztah mezi starým a novým. Zdejší krajina není. Tedy pokud 

přijmeme, že krajina je bytost (Matka, Otec, Krajina), která žije díky svému vztahu s člověkem a formuje 
jej (Manifest krajinářské architektury, 2017; www.krajinarskaarchitektura.cz). Původní krajina byla 
člověkem člověku “ukradena” a s ní i onen vztah. Současná krajina nemá paměť a kořeny, zdejší lidé se 

proto zachytávají fragmentů a jemných vláken, která se dochovala nebo se naopak nově objevila jako 
křehká pavučina během posledních 40 let. Tato okolnost nás motivovala ke hledání formy dialogu mezi 

starým a novým parkem, starýn a novým městem, starou a novou krajinou. 

Udržitelnost 
Zodpovědný přístup vidíme v jednoznačném odmítnutí původního konceptu parku, který byl založen na 
naddimenzovaném vodním zařízení. Ze zadání a podkladů vnímáme touhu lidí po návratu takového 

zařízení, ale s ohledem na současnou globální změnu počasí a všeobecný nedostatek vody by byla jeho 
obnova čistokrevný populismus. Udržitelnost v rámci projektu vidíme hlavně ve spolupráci s místními 
lidmi. Pokud si místní komunity vytvoří k parku silný vztah napříč generacemi, bude projekt udržitelný. 

Pokud budou mít lidé nový park ve svém srdci, je docela pravděpodobné že ho budou i chránit, 
protože péče následuje lásku.
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