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Katalog architektonické soutěže Cena nadace PROMĚNY 2011
V listopadu 2011 vydala nadace PROMĚNY.
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na úvod

Organizace architektonické soutěže je součástí výjimečné 
podpory, kterou nadace PROMĚNY poskytuje městům. 
Hledali jsme nástroj, kterým získat kvalitní návrhy na proměnu
městských parků. Naším záměrem bylo také přispět k rozvoji
oboru zahradní a krajinářské architektury, podpořit pořádání
soutěží jako vhodnou formu výběru architektonického návrhu 
a v neposlední řadě inspirovat města k následování našeho 
přístupu. Cesta k pořádání soutěží nebyla jednoduchá. 
To, že města soutěže vypisují velmi zřídka, považujeme mimo
jiné za známku toho, že realizace soutěží obzvláště pro menší
města není snadná a neexistuje praktický manuál, který by
dokázal jednoduše vysvětlit jednotlivé kroky procesu 
a zodpovědět základní otázky, které si klade každý vyhlašovatel
soutěže.
Architektonickou soutěž organizujeme v rámci programu PARKY
od roku 2009. Návrh vybraný na základě soutěže Cena nadace
PROMĚNY se stává podkladem pro další realizaci projektu
proměny městského parku s nadační podporou. Příprava
soutěže i finanční prostředky na vyplacení cen jsou součástí 
této podpory.
Jsme velmi rádi, že soutěž Cena nadace PROMĚNY 2011 přinesla
řadu cenných podnětů a především kvalifikované pohledy 
na řešení obnovy městského parku Jiráskovy sady v Litoměřicích.
Věříme, že energie věnovaná přípravě soutěže se zúročí 
při následné realizaci vybraného návrhu litoměřické proměny.
Děkujeme všem zúčastněným atelierům, porotě a zástupcům
města za jejich profesionální přístup a nadšení, se kterým
k soutěži přistoupili.

Gabriela Navrátilová, ředitelka nadace PROMĚNY

Jiráskovy sady patří mezi nejmalebnější zákoutí Litoměřic. 
Téměř v centru města nám poskytují chvíle odpočinku ve stínu
vzrostlých, mnohdy stovky let starých stromů a v blízkosti 
rozmanitých druhů rostlin a dřevin. Není proto divu, že je 
v hojné míře navštěvují příslušníci všech generací, ať již jsou 
to rodiče s dětmi, školáci a studenti z nedalekých škol 
nebo naši senioři. 
Velmi si vážím zájmu nadace PROMĚNY, jejíž představitelé rozhodli
o přidělení 25 milionů korun právě na jejich další zkulturnění 
a zvelebení. Již nyní se těším na novou a ještě krásnější tvář
Jiráskových sadů, která bude pod dohledem odborníků tvořena 
v souladu s vítězným architektonickým návrhem.    

Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta Města Litoměřice

Park je ochraňovanou stopou původní přírody, a to i tehdy, 
kdy byl znovu založen až dlouho poté, co bylo přírodní prostředí
usilovnou činností člověka vytlačeno mimo rámec jeho zájmů.
Park je také prvkem městské struktury, je pomlkou a zastavením 
v hierarchii a rytmu urbanizace, napomáhající orientaci, 
identifikaci a jedinečnosti místa. Městský park je však především
významným sociálním fenoménem a často mimořádným
prostředím pro prolnutí a zesílení sociálních souvislostí a vztahů.
Parkem tedy není jen to, co vidíme; je jím především to, co vidět
nelze.
Právě takto nezřetelný cíl a skrytý význam musí být nejdříve 
koncipován a pojmenován investorem, poté utvářen projektanty
a nakonec čten a prožíván svými návštěvníky. A v průběhu 
všech úvah a příprav v jednom okamžiku také znovu formulován 
a poměřován každým, kdo se zúčastní posuzování návrhů 
v porotě architektonické soutěže.
Členové poroty této soutěže a všichni další, kteří jim pomáhali,
proto doufají, že dovedli najít způsob, jak poodstoupit 
a pohlédnout na zvláštní místo Jiráskových sadů ve městě očima
příštích generací Litoměřických, a že byli schopni rozpoznat
cestu, kterou by se jejich obnova měla ubírat, aby nezůstaly 
jen ostrovem zeleně, ale aby také doplnily síť záchytných bodů 
a vztahů, které živé město potřebuje a vytváří.

Ing. arch. Ivo Koukol, předseda poroty
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Nadace PROMĚNY pomáhá zakládat a udržovat veřejné
městské parky a školní zahrady. Dlouhodobě se zasazuje 
o rozvoj kulturní městské krajiny, tvorbu veřejného 
prostoru v dialogu s jeho uživateli a přirozenou výchovu 
a vzdělávání v souvisejících tématech. 



o parku

Jiráskovy sady  (5,3 ha)  leží v samém centru Litoměřic 
na křižovatce hlavních tras městem. Jsou ze všech stran
ohraničeny městskou zástavbou, v blízkosti sídlí několik škol, 
institucí a neziskových organizací, které park hojně navštěvují.
Park je velmi oblíben také u rodičů s dětmi a u seniorů, 
kteří bývají jeho častými návštěvníky.

Jiráskovy sady se vyvíjely postupně již od poloviny 19. století,
kdy byla při jižní straně území založena dvě školní hřiště. 
Významnější parkové a zahradní úpravy byly realizovány 
v letech 1890-1892. Během 20. století až do současnosti prošel
park několika nekoncepčními úpravami. Dodnes však zůstal
oblíbeným místem litoměřické veřejnosti.

Obnova Jiráskových sadů

projekt realizovaný s podporou 
nadace PROMĚNY

o projektu

Cílem projektu Města Litoměřice je obnova největšího 
litoměřického parku Jiráskovy sady. Záměrem města je lépe
přizpůsobit prostor a vybavení parku požadavkům jeho 
současných návštěvníků a posílit zejména jeho tři hlavní funkce:
oddychovou, vzdělávací a sportovní. Po proměně by se 
z řešeného území měl stát jedinečný soudobý městský park,
využitelný pro všechny věkové kategorie návštěvníků.

Město Litoměřice svůj projektový záměr přihlásilo do grantové
výzvy nadace PROMĚNY v roce 2010 a mezi dalšími 18 uchazeči
jako jediné uspělo. Díky tomu nadace podpoří realizaci projektu
grantem až do výše 25 milionů Kč a poskytne městu odbornou 
a komunikační podporu v průběhu projektu až do jeho
úspěšného dokončení. Součástí podpory je také organizace 
a financování architektonické soutěže a zpracování projektové
dokumentace. Po dokončení projektu může město  získat další
grant na údržbu proměněného parku. 

Příprava projektu s nadační podporou byla zahájena na konci
roku 2010, dokončení stavby se předpokládá nejdříve 
na podzim 2013. Zástupci Města Litoměřice a nadace PROMĚNY 
od počátku kladou důraz na zapojení místní veřejnosti. 
Proto byla hned v lednu 2011 vyhlášena veřejná anketa s cílem
zjistit přání a požadavky místních obyvatel. Výsledky ankety 
byly představeny lidem na veřejném projednání, během něhož
měli možnost vznášet své návrhy a připomínky, a ovlivnit tak 
chystanou proměnu Jiráskových sadů.

pohled veřejnosti

Park Jiráskovy sady je hojně navštěvován lidmi všech věkových
kategorií, proto se právě oni stali „spoluzadavateli“ plánované
proměny. Výsledky anketního šetření a projednání záměru 
s veřejností byly jedním ze soutěžních podkladů, na jejichž 
základě architektonické ateliery navrhly své studie obnovy parku.
Místní šetření ukázalo, že návštěvníci parku oceňují zejména 
jeho umístění, rozlohu a dostupnost. Z výsledků ankety 
i navazujícího veřejného projednání vyplynulo, že lidé považují 
za zcela nevyhovující trasování a povrch cest, dále jim v parku chybí
volná travnatá plocha (místo pro piknik), vybavení mobiliářem,
místo pro kulturní aktivity a pro sport. Za nejoblíbenější místo
v parku považuje litoměřická veřejnost fontánu v jeho střední
části, podoba fontány však podle nich může doznat změn. 
Litoměřičtí by park nejraději využívali pro odpočinek, procházky 
a sport. Dále také pro kulturní aktivity, školní výuku a hry pro děti.
Celkově se litoměřická veřejnost shodla na tom, že si přeje zlepšit
stav parku a možnosti jeho využití, ráz Jiráskových sadů by ale měl
být zachován.



Cena nadace PROMĚNY 2011

základní údaje k soutěži

Cena nadace PROMĚNY 2011

soutěžní návrhy

vyhlašovatel soutěže  
nadace PROMĚNY

druh soutěže 
projektová, architektonická, vyzvaná neanonymní, jednokolová

předmět, účel a poslání soutěže
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu
řešení obnovy parku Jiráskovy sady v Litoměřicích.

Účelem a posláním soutěže bylo nalézt a ocenit nejvhodnější 
a nejzajímavější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky
vyhlašovatele obsažené v soutěžních podmínkách a umožní
následně zadat realizaci návrhu jednomu z oceněných účastníků
soutěže včetně zpracování navazujících výkonových fází 
projektových prací, dohledu nad jejich prováděním a uvedením
stavby do užívání.

závazná kritéria hodnocení 
architektonicko-krajinářská koncepce a celková kvalita návrhu
komplexnost a úplnost řešení
hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost 
zvoleného řešení

termíny soutěže 
vyhlášení soutěže – 30. května 2011
odevzdání soutěžních návrhů – 13. září 2011
hodnotící zasedání poroty – 21. září a 17. října 2011
výstava soutěžních návrhů – 21. listopadu až 15. prosince 2011 
v Litoměřicích 

ceny
1. až 3. místo – celkem 200 tis. Kč
Finanční prostředky na vyplacení cen jsou součástí grantu 
poskytovaného nadací PROMĚNY. 

porota 
řádní členové – nezávislí 
Ing. arch. Ivo Koukol, předseda poroty 
Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča, CSc.
Ing. Maxim Turba
Ing. Eva Wagnerová
řádní členové – závislí 
Karel Komárek (nadace PROMĚNY)
Ing. Kateřina Vaculová (nadace PROMĚNY)
Ing. Lenka Brožová (MěÚ Litoměřice)

náhradníci poroty
Ing. Jana Janíková
Mgr. Jitka Přerovská (nadace PROMĚNY)
Zdeňka Klenorová (MěÚ Litoměřice)

zpracovatel soutěžních podmínek a přezkušovatel 
soutěžních návrhů 
Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc. 
(městský architekt MěÚ Litoměřice)

sekretář soutěže 
Lucie Kalousová (nadace PROMĚNY)

Soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny
Českou komorou architektů dne 23. 5. 2011. 
Kompletní znění soutěžních podmínek a soutěžní zadání 
na www.nadace-promeny.cz. 
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Atelier zahradní a krajinářské 
architektury 
Ing. Zdenek Sendler, Brno

Autorský tým:
Zdenek Sendler, Lucie Radilová,
Radka Táborová, Lýdia Šušlíková

z hodnocení poroty

Dle autora je základní princip architektonického řešení 
založen na vytvoření soudobého, kompozičně a provozně 
jasného řešení. Návrh úprav zeleně, jedné z nejdůležitějších
součástí obnovy parku, počítá se zachováním všech významných
dřevin a s jejich zakomponováním do řešení. V okolí sochy 
vojáka je navrženo odstranění zpevněných ploch a zídek 
a následná úprava terénu. Součástí návrhu jsou i úpravy
sportovního a dětských hřišť. Návrh je členěn na jednotlivé
etapy řešící vždy ucelenou část.

z autorské zprávy

Základní princip je založen na vytvoření soudobého, kompozičně
a provozně jasného řešení, s ohledem na celkovou udržitelnost,
pocitovou bezpečnost, s odpovídající mírou uživatelského 
komfortu. 

Ve střední části parku je navržen polyfunkční parter jako srdce
celého území. Integruje jednotlivé parkové aktivity, je místem
setkávání i místem kulturního zázemí. „Čárový kód“ je tvořen
kombinací materiálu jako kámen, beton, mlat, zátěžový trávník.
Prostor je doplněn vodními prvky v podobě programovatelných
střiků, kamenných desek s vodou nebo mlhových trysek, 
doplněn variabilním mobiliářem, nechybí altán proti dešti. 
Centrální prostor má vazbu na stávající kavárnu, nabízí plochy 
pro petanque. Část je také určena pro vzpomínku na historii 
(kamenné kostky s deskami – data, jména, události). 

Princip navržených komunikací vychází z provozních rozborů,
do řešení jsou zaneseny také důležité historické cesty. 
V celém řešeném území je kladen velký důraz na osoby 
se sníženou schopnosti pohybu a orientace. Parkové cesty jsou
rozděleny na tři základní skupiny: „tepny“ – hlavní komfortní,
navrženy diagonálně v podélném směru parku, umožňují
sváteční korzo i běžný průchod; „žíly“ – provozně velmi
důležité, napojují základní vstupní body nebo jednotlivé 
aktivity parku, navazují na urbánní strukturu města; „kapiláry“
– provozně doplňkové, umožňují „neviditelné“ prošlapy, 
významná funkce při zaokruhovaní parku.

Řešení zeleně spočívá v citlivém odstranění dřevin ve špatném
zdravotním stavu (nemocných, poškozených, přestárlých) 
a přehoustlých skupin s cílem uvolnění cílových jedinců. 
Kompozičním cílem je nabídnout volnější, slunnější pobytové
travnaté plochy. Veškeré významné dřeviny jsou zachovány 
a do řešení zakomponovány. Cílem je „provzdušnění“ prostoru
a zajištění pocitové bezpečnosti.

Stávající dětské hřiště v severovýchodní části parku 
odstraňujeme a navrhujeme soudobé, atraktivní, založené 
na provazových průlezkách a rámových houpačkách, které jsou
umístěny ještě na několika místech v parku. Stávající novější
dětské hřiště poblíž kavárny v první etapě ponecháváme 
a pouze upravujeme začleněním a mobiliářem. V budoucnu 
by jej mělo nahradit hřiště nové, navazující na celkovou 
výtvarnou koncepci parku. Dopravní hřiště v první etapě
ponecháváme a pouze očišťujeme od nefunkční a nevyužívané
části. V rámci návrhu předkládáme na tomto místě polyfunkční 
plochu navazující na původní „studentskou“ louku.

Vzhledem k velikosti parku a předpokládaným nákladům 
na realizaci navrhujeme postupnou etapizaci. Předložený návrh
ukazuje komplexní podobu obnovy parku, jednotlivé etapy 
na sebe vzájemně navazují a vždy řeší ucelenou část s možností
přímé vazby další etapy.

1. cena 
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MgA. Ing. arch. Michal Fišer, 
Ing. Štěpán Špoula, Praha

Autorský tým:
Michal Fišer, Štěpán Špoula, 
Kateřina Richtrová, Lucie Kostková

z hodnocení poroty

Návrh vychází z důkladného zpracování průzkumů řešeného
území a citlivě rehabilituje park při zachování původního
přírodně-krajinářského charakteru prostoru. Ulici Svojsíkovu
návrh hodnotně propojuje s parkem a řeší její dopravní 
zklidnění. Nově navržené prvky – okolí pomníku rudoarmějce 
a víceúčelový amfiteátr – jsou přínosné. Jejich detailní řešení
není z předložených podkladů patrné. Vodní prvek je ve své
formě zachován a architektonicky rehabilitován, jeho forma
však nekoresponduje s konceptem parku. 
Hodnota návrhu spočívá v navázání na původní koncepci
přírodně-krajinářského parku, avšak nepřináší očekávanou
zásadní změnu řešeného prostoru.

z autorské zprávy

Před 170 lety uprostřed polí a luk nad Litoměřicemi počalo formální
vymezování území, dnes nazývaného Jiráskovy sady. Byl to 
lustgarden, svět sám pro sebe. Založení Studentské louky a později
městského parku bylo výsostným strategickým činem k vytvoření
územní rezervy pro veřejné prostranství. Po dlouholetém vývoji 
stojíme před úkolem přehodnotit jeho základní kostru. Rozhodnutí
stejně zodpovědné jako samotný akt založení. Již dávno není park
uzavřeným světem, ale navždy středobodem svého okrsku, s nímž
ho pojí bezpočet vazeb.

Dómské a Mírové náměstí, Jiráskovy Sady. Klíčové prostory 
Litoměřic představují pokaždé jiný princip v pojetí nezastavěného
území. Zatímco Dómské náměstí je klidovým parkem, Mírové
náměstí je univerzální kamennou plochou nabitou ruchem 
všedního dne, Jiráskovy sady můžeme nazvat parkovým náměstím
či obytným parkem, křižovatkou zároveň. Dobře namíchaný mix
okolní zástavby vitalizuje park ve všedních i svátečních dnech.

Dnešní Jiráskovy sady dobře naplňují poslání veřejného prostoru.
Potřebu zásadního přehodnocení současného stavu vidíme v otázce
prostorové kostry a cestní sítě. Navrhujeme flexibilní tkáň nových
cest a jimi vymezených amébních ostrovů. Cesty se rozšiřují v místě
křížení a rytmizují tak pohyb parkem do série menších plácků.
Trasování umožňuje krátké propojení všech vstupních bodů. 
Měkké tvarování zároveň vytváří vhodné prostředí k procházkám.

Krajinářský park je vyjádřením vztahu k přírodě, zprostředkováním
zkušenosti s ní, zasazen do životního rámce komunity. Bukový 
a březový hájek, kamenné rozvaliny, pítka pro ptáky jsou památkou
místního romantického pojetí. Na starých fotografiích Jiráskových
sadů temné smrkovo-kapradinové porosty obklopují zdobné
partery. Vyjádření těchto protikladů je stále aktuální, snad má 
předobraz v okolní krajině dramatických kontrastů. Nejsou snad
právě s ní Jiráskovy sady skrze alej na Mostní horu formálně i ideově
propojeny? Zahrada versus divočina. Spojujícím fenoménem je
prosluněná obytná louka patrná průhledy z okolních ulic. Vnitřní
okraj je nositelem detailu, sledem míst na neustále se proměňující
tkáni cest. Místo pro dětská hřiště, tematické zahrady, posezení 
v přírodním zákoutí či malý amfiteatr. Zatímco východní části
dominuje slunná louka, západní část se blíží atmosféře lesní mýtiny.

Přistupujeme k parku jako k živému neustále se rozvíjejícímu 
organismu se silným sociálním příběhem. Respektujeme původní
krajinářský koncept, diskrétní odkazy na německou romantickou
tradici stejně tak i socialistické monumenty, pomník rudoarmějce 
a dopravní hřiště přijímáme jako autentické otisky národních dějin.
Chceme vytvořit zázemí pro bohatý veřejný život, zároveň nechat
zaznít přírodu ve své tiché síle. Proměnu Jiráskových sadů vnímáme
jako investici ke zhodnocení lety nabytého bohatství a prostředek 
k zajištění jejich trvalého rozvoje. Z této logiky vyplývá nastolení 
priorit v rámci daného rozpočtu, kde upřednostňujeme definování
jednoznačné prostorové kompozice parku a funkční síť cest jako
položky s trvalým efektem.

2. cena 
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New Visit s.r.o., 
Nové Město nad Metují

Autorský tým:
Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, 
Bc. Kateřina Cápová, 
Ondřej Černík, DiS., 
Ing. Jana Čiháčková, 
Ing. Jitka Jiránková, 
Ing. Vlastimil Koupal, 
Ing. Kateřina Ludvíková

z hodnocení poroty

Soutěžní návrh mimořádně citlivě a správně analyzoval 
a vyhodnotil provozní vztahy v parku a nejbližším okolí. 
V nové koncepci je již reflektovaná analýza území, správně 
je zjednodušena cestní síť parkového prostoru. Kladem řešení 
je zachování maximálního počtu kvalitních stávajících dřevin 
i v novém uspořádání parku. Formální úprava památníku
přiznává a zachovává tomuto objektu i nadále určitou 
dominanci a památník zůstává výrazným orientačním bodem
této části města. Výrazným kladem návrhu je nové, citlivé
řešení okolí evangelického kostela. Poněkud diskutabilní 
se však jeví podoba, parametry a počet parkových altánů 
ve středové části řešeného území. 

z autorské zprávy

Výsledná podoba parku vychází z nalezení jednoduchého 
a čitelného urbanistického a architektonického řešení, které by
bylo v souladu s celoměstským významem parku, nalezení
provozní a prostorové logiky, souladu parkových funkcí a náplní 
s novou podobou parku. Bylo hledáno takové řešení, 
které by minimalizovalo zásahy do vzrostlé zeleně a zároveň 
zajistilo zvýšení podílu travnatých ploch. Návrh reaguje na širší 
vztahy, pouze jako doporučení přináší názor na řešení uličních
parterů.

Parkové pavilony zvyšují pobytový komfort a atraktivitu parku, 
jsou místem setkání, poskytují ochranu za náhlé nepřízně 
počasí, jsou součástí parkové promenády, jsou vstupem do zeleně
parku, jsou součástí navazujících pobytových luk. Pergoly jsou
řešeny jako subtilní kovové otevřené konstrukce se zastřešením 
a příjemnou dřevěnou podlahou. Jsou vybaveny nábytkem, 
lavicemi a šachovými piknikovými stolky. Pavilony jsou situovány 
a půdorysně tvarovány v harmonii s dispozicemi a trasami hlavních
cest. V pocitovém středu sadů, snad kompozičním ohnisku tohoto
„zeleného“ náměstí, je umístěna pergola s vodním prvkem. 
Voda zůstává nedaleko původního místa.

Signifikantní pro novou podobu parku a přeneseně jeho půdorysné
uspořádání je dvojice organicky situovaných cest procházejících 
středem parku. Severně trasovaná parková promenáda a jižně
trasovaná parková cesta svírají prostor pobytové louky parku. 
Mlatové plochy v obou koncových polohách dispozice mezi
rozbíhajícími se cestami zvou návštěvníka svobodně do parku. 
Zajištění pobytového komfortu v provázanosti města a přívětivého
vymezení parku od navazujících dopravních komunikací řeší
okružní systém parkové promenády po obvodu parku. 
Prostor kolem sochy rudoarmějce je jednoduše upraven tak, 
aby se památník stal nedílnou součástí interiéru parku, avšak 
v jistém výsostném postavení.

Cílem návrhu terénních a vegetačních úprav je ohleduplnost 
ke stromům a městské zeleni vůbec. Návrh otiskuje do své nové
provozní a kompoziční kostry v maximální míře stávající vzrostlou
zeleň, stávající stromy jsou součástí nově zakládaných lučních 
a pobytových trávníků. Zvolené řešení zvětšuje prostor pobytových 
i parkových luk. V loukách se uplatní zejména listnaté dřeviny,
převážně domácí. 

Herní plochy parku, které jsou záměrně určeny všem generacím
návštěvníků, logicky organicky prorůstají kompozicí a provozem
návrhu. Herní nábytek je architektonicky jednotný, a ve své 
přírodní podobě stylově nadčasový, provozně času odolný. 
Plochy hřišť jsou v parku umístěny nedominantně, avšak 
prostorově neskryty.

V rámci komplexního návrhu jsme připustili architektonický 
a urbanistický názor na veřejný a víceúčelový prostor 
za evangelickým kostelem. 

3. cena 
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Ing. Šmídová Štěpánka, Praha

Autorský tým:
Ing. Štěpánka Šmídová, 
Ing. Martin Bosák, 
Ing. arch. Jan Pospíšil, 
Bc. Klára Stachová

z hodnocení poroty

Akcentem celé kompozice je hlavní parter a kosterní komunikace
z černého čediče. Kompozičně a provozně je takovéto zvýraznění
prostoru velmi vhodné, s použitým technickým řešením se nelze
plně ztotožnit. Správné je výrazné zrušení rozsahu cestní sítě 
a její zjednodušení. Jako problematické je možné vnímat
trasování základní, kosterní komunikace z čediče. 
Chybí výraznější zastoupení volných ploch (zejména travnatých).
Ne úplně přesvědčivě vyzněla snaha o tematické celky. 
Práce s vegetační složkou je zdařilá.

z autorské zprávy

Návrh ctí genia loci – tematicky (tvarosloví, materiály, rostliny) 
vychází z místních daností. Prostor parku je určitou citací okolí 
Litoměřic – Polabí a Českého Středohoří. Stejně tak pracuje také 
s historickou stopou. Hlavní parter – středobod celé kompozice –
navazuje na budovu kavárny, která je v současné době zcela
odstřižena clonou keřů. Povrch této centrální plochy parku 
je tvořen mlatem v kombinaci s pásy čedičové dlažby. 
Historickou stopu zde prezentují kruhové vodní plochy 
s lokálními rostlinami. Park komplexně vnímáme jako místo
setkávání lidí a navrhovaným řešením se snažíme o jeho 
zatraktivnění co nejširšímu spektru návštěvníků. 

bez ocenění



terra florida v. o. s., Praha

Autorský tým: 
Ing. arch. Lucie Vogelová, 
Ing. Radka Šimková, 
Ing. Lada Veselá, 
Bc. Ondřej Duchan

z hodnocení poroty

Návrh předkládá studii proměny dnešního kompaktního 
krajinářského parku v útvar s poměrně výrazným zónováním.
Ostrým řezem vymezené zóny v centru a po okrajích 
při kratších stranách území proměňuje v odlišný typ – sadové
náměstí s dřevinami vyrůstajícími z pevných, převážně 
mlatových ploch. Pozoruhodným způsobem tak mění měřítko
parku, přibližuje jej struktuře okolního města a usiluje 
o prolnutí parku a zástavby v lokalitě. Síť komunikací velmi
dobře respektuje hlavní trasy, byť je až nadmíru hustá.

z autorské zprávy

Hlavním motivem parku byly zvoleny stromy; jednotlivé druhy
stromů budou v parku prezentovány v různých grafických formách:
jako otisky listů stromů do betonu v cestách a také v povrchu
fontány, jako perforované otvory ve tvaru listů ve stěně jednoho 
altánu a také ve střeše druhého altánu. Tento motiv bude mít 
i funkci informačního systému. Součástí infosystému může být
hra, při které se musí najít živé exempláře stromů znázorněných 
v betonové cestě. Obměnou hry bude úkol najít co nejvíce typů
listů v ploše fontány, ve střeše nebo ve stěně jednoho z altánů
nebo listy různě počítat. Přístup k obnově parku je založen 
na opětovném využití materiálů z rušených prvků. Recyklovatelné
materiály jsou použity na dláždění okružní cesty, na schodiště 
na východní straně parku, na bludiště zhotovené z bočnic laviček,
na náběhové klíny mezi cestami, příjezd k dopravnímu hřišti. 

bez ocenění



Ing. Vízková Eva, Praha

Autorský tým:
Ing. Eva Vízková, 
Ing. arch. Jan Červený

z hodnocení poroty

Studie je založena na potvrzení identity místa a hledání hodnot,
které mohou propojit minulost s přítomností. Do parku jsou proto
umístěny zájmové body s tematickou náplní, které mají historický
kontext a připomínají řadu významných osobností Litoměřic.
Výrazně zlepšeno je využití kavárny, která se stává přiznanou
součástí centrálního prostoru. Celkově návrh i přes svou citlivost
a práci s historickým kontextem vnáší do prostoru parku až příliš
mnoho atraktivit, jejichž využití a další udržitelnost nepůsobí
přesvědčivě.

z autorské zprávy

Navržená úprava parku sice sleduje jeho proměnu, ale naším
cílem není změnit vše. Vycházíme z genia loci, z toho, nač jsou 
lidé zvyklí. Respektujeme vrstvení časů a postupné utváření 
prostoru a charakteru parku. Cílem námi navržené vrstvy je
proměna parku při zachování jeho svébytnosti a jedinečnosti.
Principem proměny je zvažování, co vše se dá v parku ponechat
nebo využít jinak. Záměrem navrženého řešení je stanovit jasné 
a srozumitelné schéma parku, vytvořit centrální pobytový prostor,
upravit cestní síť v kontextu s hlavními vstupy, procházkovými
okruhy a zkratkami pro průchod, vymezit důležitá místa 
pro posezení, odpočinek, hry a setkávání.

bez ocenění



Řešení obnovy litoměřických Jiráskových sadů se z vlastní 
iniciativy chopili také čtyři studenti Fakulty umění a architektury
Technické univerzity v Liberci (2. ročník, atelier Novák 
– Zedníčková). Studenti se tématu věnovali nad rámec svých 
semestrálních projektů.

Od prvního setkání s nadací mě nepřestalo překvapovat, 
jak malý (a mladý) tým dokáže dělat velké a důležité věci. 
Dokázali by stejně užitečně přispět i čtyři studenti z Liberce? 
Dalo to tak málo práce, a v soutěži pro město máme díky tomu
téměř dvakrát tolik řešení! Litoměřice jsou atraktivní místo 
pro kvalitní architekturu. Věřím, že Jiráskovy sady jsou v tomto
ohledu na předním místě.

Pavel Uličný

Studentské práce nemají sloužit k hledání jednoznačně možného
a realizovatelného řešení. Účelem studia je rozvoj osobnosti 
na základě konkrétních či abstraktních úloh. Studentské návrhy 
by měly přinést pohled nezatížený přístupem autora pohybujícího
se v praxi, jež často omezuje tvůrčího ducha.

Ing. Maxim Turba

Obnova Jiráskových sadů 
v Litoměřicích

studentské práce
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FUA – Technická univerzita v Liberci

Tereza Čermáková

Kde jsou hranice lidského soužití? 
Kolik lidí se vejde na pět hektarů, aniž by se rušilo? 
Park: příležitost k potkání se, příležitost k soužití. 
Při navrhování parku jsem se snažil balancovat na hranici 
příjemné vzdálenosti lidí. Protože ale vím, že balancování 
je únavné, v parku jsem nechal i velký prostor pro klid 
a procházení se ve dvou, nebo o samotě.

slovo zástupce 
soutěžní poroty
Ing. arch. Ivo Koukol

Koncept je silný zejména způsobem, 
jakým propojuje park s okolními ulicemi –
smazáním hranic park expanduje svými 
příznivými vlastnostmi do okolí. 
Studie by mohla být konkurentem řady 
ze soutěžních návrhů.

Návrh parku se výrazně liší od malé obytné architektury, se kterou
jsem se zatím při studiu setkala. Zatímco dům stavím pro klienta,
jehož osobnost je mi inspirací, ve veřejném parku se pohybují lidé,
o kterých nic nevím, a každý z nich je jiný. O to více je třeba dbát 
na atmosféru, která se promění v očích každého z nás. Věřím, 
že i nevelký architektonický zásah může změnit návštěvníkův 
náhled na místo. Park přijímá všechny a mění se v závislosti 
na uživatelových potřebách – vzniká ten pravý veřejný prostor.

slovo zástupce soutěžní poroty
Ing. Maxim Turba

Návrh koncepčně pracuje s trasováním pěších 
komunikací, vhodně do nich začleňuje odpočinkové 
zóny. Přínosný je nástin řešení prostoru „kostelní“ 
zahrady mezi kostelem a ulicí Daliborova.

FUA – Technická univerzita v Liberci

Pavel Uličný



slovo zástupce soutěžní poroty
Ing. Eva Wagnerová

Jedná se o svěží, nápaditý koncept, autorovi nechybí značná
dávka odvahy odchýlit se od zadání a dostatek velkorysosti 
k vytvoření originálního řešení. Je to pokus o nevšední 
formu uspořádání městského prostoru, ale je právě zde, 
v tomto městě, oprávněný.

Litoměřické Jiráskovy sady jsou krásné a okouzlující díky 
atmosféře, kterou vytvářejí mohutné vzrostlé stromy. 
Toto poněkud narušuje současné uspořádání a stav mnoha prvků.
Velkou výzvou se pro mě stala úprava parku na hlavní park města.
Park, ve kterém hrají hlavní roli stromy jakožto strážci krásných
chvil strávených s rodinou a přáteli. Z parku se stává prostředí 
pro odpočinek, piknik, hru, zábavu i sport.

slovo zástupce 
soutěžní poroty
Ing. Eva Wagnerová

Předložená práce je dokladem velké míry
imaginace a velkorysého nadhledu autora
návrhu. Nabídnuta je zde určitá cesta, 
směr vývoje daného parkového prostoru,
která by nesporně vedla ke zvýšení
návštěvnosti mladých lidí a dětí.

Park jsem poprvé navštívil, když zima teprve uvolňovala místo
jaru: bláto, neolistěné křoví podél rozpraskaných cest, stromy
čekající na zelenou, stinná a sychravá atmosféra. Když jsem se 
do parku vrátil v létě, upřímně jsem se styděl, že jsem ho – i když
jen na papíře – celý vykácel. Přesto této první návštěvě vděčím 
za svůj nejoblíbenější projekt, který mě bavil, kterým jsem se
snažil vzdát hold ovocným stromům, našim sadařům, české 
krajině a poetice Litoměřic.

FUA – Technická univerzita v Liberci

Eduard Seibert

FUA – Technická univerzita v Liberci

Tomáš Zavoral
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