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O projektu

Park Střed, původně známý pod názvem 
Sadové náměstí, býval ve své době 
nejnavštěvovanějším místem v Mostě. Město, 
jehož minulost před půlstoletím zmizela spolu 
s řadou staveb v uhelné důlní jámě, bylo 
v podstatě vybudováno znovu a jeho obyvatelé 
si postupně vytvářejí historii novou. Její 
součástí je i park Střed, který ve vzpomínkách 
mnoha lidí zůstává nejoblíbenějším místem 
trávení volného času v tehdy nově vznikajícím 
městě. Přestože má dnes park bohatou 
vzrostlou zeleň, ve skutečnosti sem téměř 
nikdo nechodí, ústřední vodní kaskáda je již 
řadu let nefunkční a místo se potýká s řadou 
dalších problémů sociálně patologického 
charakteru. 
Dlouhodobější záměr radnice tento stav 
změnit začal mít jasnější obrysy v roce 2018, 
kdy město získalo na projekt „Znovuzrození 
parku Střed“ podporu Nadace Proměny 
Karla Komárka. Učinit park u sportovní haly 
opět živým místem s jedinečnou zelení, 
udržitelnými vodními prvky a potřebným 
zázemím pro setkávání, na které budou 
moci být obyvatelé hrdí, vyžadovalo vytvořit 
širokou síť spolupracujících partnerů. S jejich 
pomocí začalo plánování aktivit, zaměřených 
na oživení místa, podporu komunitního 
života a vzájemného soužití různých skupin 
potenciálních uživatelů parku, které se 
aktuálně jeví jako problematické. Vytvoření 
mapy klíčových aktérů se stalo základem pro 
následný sběr podnětů a zachycení potřeb 
veřejnosti, jež byly zahrnuty do přípravy 
podkladů pro zadání architektům.

Architektonická soutěž na obnovu parku Střed 
– Cena Nadace Proměny – byla ve spolupráci 
s nezávislými odborníky vyhlášena v září 
2019. Vítězný návrh porota vybrala v březnu 
2020. Do plánované diskuse a aktivit 
souvisejících s dalším vývojem projektu 
se Mostečané budou moci zapojovat po celou 
dobu jeho trvání. Dokončení obnovy parku 
se předpokládá v roce 2022/2023. Hlavním 
cílem je navázat na jeho původní atmosféru, 
kterou měli místní rádi, podpořit v něm 
přirozený komunitní život a nekonfliktní 
soužití různých skupin obyvatel. Na sociální 
rovinu projektu byl v zadání soutěže kladen 
od počátku velký důraz. Obnovený prostor by 
měl rovněž přilákat nové skupiny uživatelů, 
včetně studentů a seniorů. 
Město Most se zavázalo na realizaci projektu 
podílet částkou do maximální výše 48 milionů 
korun. Nadace Proměny Karla Komárka uvolní 
postupně na obnovu parku 25 milionů korun. 
Částka zahrnuje náklady na přípravu projektu 
a úvodní zapojení veřejnosti, architektonickou 
soutěž, projektovou dokumentaci, stavební 
a vegetační úpravy, včetně uměleckých či 
herních prvků, ale také příspěvek na následnou 
údržbu a další rozvoj parku. Právě podmínkám, 
za nichž bude reálné udržovat obnovený park 
ve skvělém stavu i do budoucna, byla věnována 
velká pozornost už při výběru vítězného řešení. 

Nadace Proměny Karla Komárka 
se dlouhodobě snaží pomáhat 
zlepšovat veřejný prostor měst 

a vytvářet příjemné prostředí pro 
život obyvatel. Jeden z nadačních 
programů se zaměřuje na obnovu 

a oživování městských parků. 
Jeho nedílnou součástí je 

spolupráce s odbornou 
veřejností, místními obyvateli 

a na ni navazující příprava 
architektonických soutěží. 

Z programu Parky je podporován 
i projekt „Znovuzrození parku 

Střed v Mostě“.



Víkend otevřených zahrad 
v parku Střed / 2019

Panelová diskuse mezi 
odborníky, představiteli města 
a občany o budoucnosti parku 
Střed / 2019

Akce nejen pro děti 
„Nechme rozkvést 

park“ / 2019

Komentovaná prohlídka parku 
pro účastníky architektonické soutěže 
Cena Nadace Proměny / 2019
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 ∙ Zlepšit funkční využití parku tak, aby 
reflektovalo potřeby různých skupin 
uživatelů.

 ∙ Vytvořit podmínky pro setkávání a trávení 
volného času s respektem k požadavkům 
místních obyvatel / budoucích uživatelů, 
a pro navrácení společenského života 
do území a propojení doposud izolovaných 
skupin uživatelů.

 ∙ Uplatnit kvalitní a sdělné krajinářské řešení, 
které bude využívat principy modrozelené 
infrastruktury a bude odpovídat kontextu 
a charakteru místa.

 ∙ Zajistit nyní chybějící vybavenost 
v návaznosti na požadavky a podněty 
veřejnosti / budoucích uživatelů.

 ∙ Řešit problematiku bezpečnosti 
a vandalismu.

 ∙ Uplatnit inovativní a příkladné celkové 
řešení, které bude dlouhodobě udržitelné 
a zohlední nejen finanční možnosti údržby 
ze strany města, ale i současné globální 
environmentální výzvy.

Hlavní kritéria hodnocení

 ∙ komplexní architektonicko-krajinářská 
kvalita návrhu;

 ∙ způsob reflexe požadavků vzešlých 
ze spolupráce s veřejností, z dohody 
partnerů projektu a z vyjádření dotčených 
orgánů;

 ∙ ekonomická přiměřenost a udržitelnost 
zvoleného řešení.

O soutěži
Cena Nadace Proměny 2019

V září 2019 vyhlásila Nadace Proměny Karla 
Komárka ve spolupráci s městem Most soutěž, 
do níž se zájemci mohli hlásit na základě 
portfolií svých dosavadních prací. Soutěž byla 
vyhlášena jako projektová, užší, jednofázová 
a neanonymní. Z dvanácti přihlášených 
účastníků porota následně doporučila 
do dalšího kola pět ateliérů, které nejlépe 
naplnily stanovené soutěžní podmínky 
a kvalifikační kritéria. Pro ně byla začátkem 
prosince uspořádána prohlídka zájmového 
území a úvodní seminář, kde se podrobněji 
seznámily se zadáním soutěže. Vítěze vybrala 
porota v březnu 2020 na základě odborné 
diskuse, k níž došlo po představení návrhů 
soutěžními týmy. Od architektů se očekává 
velká míra nasazení i z hlediska spolupráce 
s obyvateli, kteří budou mít možnost dávat 
k vítěznému návrhu své podněty. Soutěžní 
návrhy si bude možné prohlédnout nejprve 
on-line na stránkách nadace (www.nadace-
promeny.cz), na přelomu srpna a září je 
plánována výstava všech soutěžních návrhů 
v mosteckém obchodním domě Central. Vítězný 
návrh architekti následně osobně představí 
veřejnosti.  

Architektonická soutěž
Cena Nadace Proměny 2019 – 
Znovuzrození parku 
Střed v Mostě

25. září 2019 – 23. března 2020

Vyhlašovatel soutěže: 
Nadace Proměny Karla Komárka

Zpracovatel soutěžních podmínek: 
Nadace Proměny Karla Komárka 

Soutěžní zadání

Cílem projektu „Znovuzrození parku Střed 
v Mostě“ je vytvořit kultivovaný veřejný 
prostor určený primárně k odpočinku 
a relaxaci, který bude příležitostně sloužit 
pro konání kulturních a vzdělávacích akcí. 
Park Střed by měl nabízet využití všem 
generacím a soudobou interpretací navázat 
na doposud rezonující původní identitu 
místa odrážející jeho reprezentativní funkci. 
Ta je vzhledem k celoměstskému významu 
parku a jeho blízkosti městskému centru 
pro celé město podstatná i do budoucna. 
V širších souvislostech lze od projektu 
očekávat rehabilitaci veřejného prostoru 
a oživení zájmu obyvatel o jeho podobu, 
stejně jako posílení důvěry v budoucnost 
Mostu, silně stigmatizovaného pohnutou 
minulostí i komplikovanou sociální realitou. 
Budoucí park Střed by měl odrážet střetávání 
minulého se současným, reprezentativního 
s každodenním a svým pojetím podpořit 

vytvoření podmínek pro kultivaci 
společenských vztahů mezi různorodými 
skupinami obyvatel. „Znovuzrození parku 
Střed“ je v Mostě prvním projektem, 
do kterého je od samého začátku zapojena 
veřejnost. Na základě provedených šetření 
se předpokládá, že budoucími návštěvníky 
parku budou kromě lidí z nejbližšího 
okolí, zahrnujícího i vyloučenou lokalitu 
tzv. „Stovek“, také nedaleké školy a školky, 
návštěvníci sportovní haly, senioři či obyvatelé 
vzdálenějších částí Mostu.
Soutěžní návrhy na celkovou rekonstrukci 
parku měly respektovat finanční limit 
60 milionů Kč včetně DPH.
Řešení mělo vycházet z finančních 
možností města na údržbu a být v souladu 
s dlouhodobou udržitelností budoucího užívání 
parku a péčí o něj. 

Záměr projektu

 ∙ Celkově park zkultivovat a oživit a učinit z něj 
součást přirozeného centra města s ohledem 
na jeho urbanistickou strukturu i stávající 
genius loci, včetně řešení navazujících 
prostranství ve vymezeném zájmovém 
území. 

 ∙ Pracovat s pamětí místa jako s důležitou 
součástí návrhu ve městě vytrženém 
ze svých kořenů.



Park Střed 
v 80. letech / foto 
Josef Radiměřský

Biologické těleso, dioritová 
plastika sochaře Josefa Klimeše, 

v parku umístěna od roku 1972

Park Střed  
— hlavní pohledová osa

Nefunkční vodní kaskáda 
v parku Střed / 2019
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Soutěžní návrhyVýsledky hodnocení

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

Složení poroty

nezávislí členové
Ing. arch. Petr Lešek (předseda poroty), MgA. Ida Chuchlíková, Ing. Aleš Steiner, Ing. Mgr. Lucie 
Radilová, DiS., MgA. Kateřina Šedá

závislí členové
doc. Ing. arch. Antonín Novák, Mgr. Jan Paparega, Akad. arch. Petr Nesládek

Odborní znalci a zástupci zájmových skupin: Ing. arch. Jana Kubánková (nezávislá architektka), 
Ing. Veronika Loucká (koordinátorka spolupráce s veřejností), Ing. Iva Mazurová (Odbor rozvoje 
a dotací města Most), Ing. Tomáš Fiala (Odbor rozvoje a dotací města Most), MgA. Luděk Prošek 
(Rada města Most), Ing. Jitka Bastlová (Odbor životního prostředí města Most), Ing. František Jirásek 
(Odbor investic města Most), zástupci Nadace Proměny Karla Komárka 

Výhody architektonické soutěže

Soutěž přináší možnost výběru a srovnání různých řešení, komplexní pohled na zadání, odborné 
posouzení návrhů, neotřelé nápady, transparentní způsob nakládání s veřejnými prostředky. 
Průběh i výsledek soutěže závisí na společenské dohodě a zabraňuje klientelismu. Zastupitelé, kteří 
se rozhodnou jít touto cestou, vyjadřují respekt a odpovědnost vůči občanům.  

Proměna krok za krokem

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 / 2023 / Dokončení stavby, otevření parku

Veškeré podklady a výsledky k architektonickým soutěžím naleznete na: 
 www.nadace-promeny.cz/cz/projekty/architektonicke-souteze.html 
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1. místo 
Dipl. Ing. Till Rehwaldt
+ Ing. arch. Patrik Hoffman

Park Střed lze považovat za zelené srdce Mostu. 
Po rekonstrukci se stane opět místem setkávání, hry 
i odpočinku pro všechny generace obyvatel města. Geologie 
a morfologie okolní krajiny je hlavním motivem návrhu. 
Terénní modelace zdůrazněná pomocí teras odkazuje 
na člověkem vytvořenou důlní krajinu. Terasy tvoří aktivní 
pásy, na nichž jsou umístěna dětská a workoutová hřiště, 
pódium, kavárna, posezení, vodní prvek i některé sochy. 
Terasy jsou zároveň provázány pěšinami, které zajišťují 
komfortní prostup napříč parkem. Stadion je s parkem 
provázán multifunkční plochou hřiště a pobytovými schody. 
Podpora retenčních vlastností umožní vsakovat dešťovou vodu 
nejen z oblasti parku, ale i okolních zpevněných ploch.
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Hodnocení

Návrh redukuje původní fontánu architekta 
Kuči zhruba na třetinu, ale ponechává její 
prostorové rozložení v nových objektech, které 
byly hodnoceny velmi pozitivně. Celkově je 
území řešeno navzdory poloze v centru velkého 
města poměrně extenzivně. Zvolený koncepční 
princip je nicméně nosný a umožňuje úpravy 
nejen k větší městskosti a využitelnosti parku, 
ale i k funkční a inkluzivní užitnosti pro různé 
skupiny obyvatel, což je v Mostě výrazné téma. 
Krajinářská vrstva je přirozená a nenásilně 
doplňuje architekturu. Skupiny stromů otvírají 
a zavírají volné plochy a návrh kompozičně 
směřuje k čistě krajinářskému řešení místa 
s velmi jemnými nuancemi a akcenty. 

Doporučení poroty

Řešení by se mělo posunout od extenzivnějšího 
pojetí k opravdu centrálnímu parku velkého 
města. Mělo by ho odlišit od jiných parkových 
prostor města Most, jako je blízký Šibeník. 
Realisticky by měl být zhodnocen objem 
dešťových srážek v území a s tím spojené 
části návrhu. Porota doporučuje posoudit, 
zda nelze principy modrozelené infrastruktury 
(MZI) uplatnit jiným způsobem.  Geologická 
stezka ve spojení s mokřadním biotopem může 
být atraktivním místem pro hry, žádoucí je 
proto zhodnotit možnost jejího vhodnějšího 
umístění v kompozičně-provozní struktuře 
parku. Naopak je ke zvážení větší využití 
vodních prvků v návaznosti na jejich současný 
a plánovaný rozsah ve městě. Návrh by se měl 
podrobněji věnovat jižnímu nástupu do parku 
(směrem k ulici Moskevská). Z pohledu 
krajinářské kompozice a provozních vazeb 
se doporučuje zrevidovat navrženou vegetaci 
ve vztahu k jižní a severní hraně parku (směrem 
k ulici Moskevská a směrem k ulici U Stadionu). 
Do týmu by měl být zapojen odborník 
na společenská témata.
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2. místo 
Land05 & gogolák + grasse

Návrh oživuje staré, hodnotné a doplňuje novou vrstvu 
založenou na přáních lidí s cílem zajistit příjemné užívání 
parku. Vybízí k setkávání a pobývání. Hledá identitu 
místa spolu s lidmi na fragmentech minulosti tak, aby se 
do parku vrátil běžný život. 
Obnovuje fontánu, která je pro identitu místa zásadní. 
Voda vrátí živost, přitáhne pozornost. Voda tryská vzhůru, 
stéká po kaskádách, lze se jí dotknout, plyne. Kavárna 
v jejím sousedství pak vytváří místo pro život, setkávání, 
zastavení se na cestě do práce, pozdravení sousedů. Návrh 
nabízí různé charaktery míst pro posedávání na slunci 
i ve stínu, místo pro děje, pro konání různých akcí. Jde o to, 
aby se park Střed opět stal středem pro lidi!
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Hodnocení

Návrh ponechává dominantní význam původní 
fontáně jako paměti místa, zároveň výrazně 
redukuje provozní náklady. Přínosné je 
zdůraznění jižního vstupu do území. Samotné 
nové objekty v parku a řešení území okolo 
dominantní fontány je ale nepřesvědčivé a jeho 
strukturování nebylo ozřejměno. Proklamace 
o následném projektovém přístupu a zapojení 
antropologa porota vnímá jako přínosné. 
Zároveň ale uchopení sociologické roviny 
v podobě otevřeného procesu, v němž bude 
využití vymezené části území teprve postupně 
definováno, vyznívá poněkud nepromyšleně 
a bez adekvátního výstupu. Návrh reaguje 
na soudobé krajinářské trendy a citlivě je 
zapojuje do návrhu. Z kompozičního hlediska 
je práce se zavětvenými skupinami stromů 
mírně schematická a jejich použití mohlo být 
v rámci provozních souvislostí v parku lépe 
promyšleno. 
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3. místo 
fbcc architecture + URBAN WATER + 
SVIS TCE + doc. Ing. arch. Petr Vorlík

Návrh park vnímá v jeho městském kontextu, s respektem 
k městské koncepci, a ve městě s krátkou minulostí staví 
na kontinuitě existujících forem. Rehabilituje historickou 
fontánu a zakomponovává ji do koloběhu vody: dešťová voda 
se shromažďuje přes nový systém povrchových kanálů a místo 
do kanalizace směřuje přímo do podzemní vody. Kanály jsou 
součástí velkorysého systému chodníků a veřejných prostor, které 
zapojují fontánu do svého kontextu a které ukazují další možný 
rozvoj parku východním směrem. Přítomnost vody v parku je také 
základem diverzifikace vegetace. Navrženy jsou různé zóny, které se 
specifikují stromy, povrchem, druhem údržby a množstvím přítomné 
vody. Tím se podstatně obohacuje biodiverzita areálu, fauna i flóra. 
Hlavním zásahem pro diverzifikaci území a funkcí nabízených 
obyvatelům je koncept soukromých zahrádek na severní hraně 
parku (u sportovní haly). 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.
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Hodnocení

Návrh Kučovu fontánu citlivě rekonstruuje 
a doplňuje na velmi kultivované prostředí. 
Hlavním tématem návrhu je výrazná vizualizace 
vodního koloběhu, která se ale jeví už 
příliš uměle a jde spíš proti využitelnosti 
parku. Na podporu sounáležitosti místního 
společenství návrh předkládá jako možnost 
téma komunitního zahradničení, což se jeví 
neadekvátní poloze v centru modernistického 
města, ale předbíhá dobu i z hlediska 
aktuálního stupně kultivace sociálních vztahů 
v místě. Porota oceňuje názor na možnost 
etapizace a vědomí o struktuře následného 
procesu. Z hlediska krajinářského či spíše 
biologického detailu je návrh bohatě 
strukturovaný a pracuje s konceptem 
biodiverzity místa. Tím vnáší do principu 
mnohdy „ekologicky mrtvých městských 
parků“ novou rovinu. Prostor parku by mohl být 
příjemným živoucím organismem. Je otázka, 
zda je zvoleno pro navržené typy vegetace 
adekvátní měřítko ve vztahu k velikosti parku 
a k fungování jednotlivých biotopů.
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3. místo 
SheArchitect + Skupina UAII 
+ Partero

Návrh na podobu nového parku Střed vychází 
z myšlenky spojit původní poslání prostoru, který 
svého času patřil k nejkrásnějším parkům v regionu, 
a podstatu dřívějšího názvu „Sadové náměstí“ 
s novými prvky tak, aby nová podoba parku a jeho 
poslání podpořilo rozvoj prostředí a společnosti. 
Výchozím tvarem návrhu je KRUH, který byl vždy 
považován za symbol sepětí a přirozeně sdružoval 
a ochraňoval společnost. Návrh respektuje 
a zachovává původní prvky prostoru, využívá 
přirozený zdroj materiálu dané oblasti a kombinuje 
je s novými umělecko-funkčními prvky. 
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Hodnocení

Návrh je v úpravách nejrozsáhlejší a území 
výrazně proměňuje. Záměrně území 
„přemazává“. Původní fontána architekta 
Kuči je zcela odstraněna. Rozsah a výraznost 
úprav ale neobstojí před nákladností, reálnou 
využitelností a přínosem obnovy parku. 
Pro úvahy nad prostředím v budoucnu je 
takto výrazný přístup nicméně prospěšný, 
včetně zdůraznění jižního nástupu. Jakkoli 
silně a působivě může motiv kruhu vyznívat 
pro nestranného pozorovatele, v kontextu 
historické zkušenosti Mostu a vnímání místních 
obyvatel generuje opakované „přemazávání“ 
místa spíše obavu. Vyplývá to i z úvodních 
šetření realizovaných ve spolupráci 
s veřejností, na které se zadání projektu 
odvolává. Z krajinářského hlediska je návrh 
odvážným řešením s vysokou výtvarnou 
hodnotou. K diskusi je silná koncentrace 
a forma některých atrakcí v severním lemu 
parku (u sportovní haly).
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bez ocenění 
Jakub Chvojka

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.“

Návrh přináší:
 ∙ volně přístupný areál v duchu původní modernistické koncepce,
 ∙ park založený na hledání dialogu mezi starým a novým,
 ∙ prostor inspirovaný exotickou Brazílií s městem na zelené louce,
 ∙ městský park se společnou — společenskou a kulturní rolí,
 ∙ areál organicky propojený s městem,
 ∙ park jako zbraň proti rasismu. 
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Hodnocení

Návrh soustředí aktivity parku do dvou okrajů, 
které jsou i výrazně řešené. Bohužel samotný 
park se tím stává spíše pozadím a průchozím 
prostorem bez výrazného využití. Úpravy 
parteru působí velmi výrazně a formálně 
zároveň. Původní fontána je přeměněna na 
torzo a zároveň předělána bez přesvědčivého 
zdůvodnění. Průvodní textová část návrhu 
prokazuje sociologickou reflexi ve vztahu 
k území parku. Protichůdné sociální momenty, 
které projekt nese, návrh řeší návazně na 
práci s dramaturgií místa. Samotné řešení 
prostoru a jeho členění v tomto ohledu však 
nepůsobí dostatečně přesvědčivě. Práce 
s vegetací je velmi schematická, návrh v rovině 
vegetace dostatečně neřeší kompozici prostoru 
a nereaguje na provozní vazby místa. Detailně 
je struktura zeleně uchopena pouze v části 
„membrána,“ navržené principy jsou ovšem 
rovněž nepřesvědčivé.  
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