
 



 



 



 



 



 



 



 



1 /  nadace PROMĚNY / www.nadace-promeny.cz 

 

CENA NADACE PROMĚNY 2011 
dotazy soutěžících a odpovědi poroty 
 

Dokument je průběžně aktualizován.  

Poslední aktualizace: 15. 7. 2011 

 

 

DOTAZ: Je možné v rámci požadovaného návrhu úpravy bezprostředního okolí 

dopravního hřiště včetně formy oplocení měnit trasu oplocení dopravního 

hřiště? / Rozumí se úpravou oplocení dopravního hřiště i změna jeho trasy, 

zejména směrem vně ze zájmového území? / Je možné upravovat, měnit a 

posouvat oplocení dopravního hřiště? 

ODPOVĚĎ: V rámci změny trasování oplocení dopravního hřiště je možné pouze 

zrušit propojení mezi dopravním hřištěm a kavárnou a dotčený pozemek 

přičlenit k parku. Jiné změny trasování oplocení dopravního hřiště nejsou 

přípustné. 

 

DOTAZ: Je možné soutěžní podklady doplnit o zaměření nebo jakoukoli 

dokumentaci dopravního hřiště? / Můžeme obdržet polohopisný plán 

dopravního hřiště, pokud existuje? / Prosíme o zaslání podkladů vnitřního 

členění dopravního hřiště. 

ODPOVĚĎ: Město nemá požadované podklady (dokumentaci dopravního hřiště, 

polohopisný plán) k dispozici. 

 

DOTAZ: Bude odhad nákladů na rozvojovou péči parku po dobu tří let obsahovat 

provozní náklady na závlahy travnatých ploch? Jak je to v případě provozních 

nákladů na veřejné osvětlení, spotřeby el. energie, ostatní technické 

infrastruktury? 

ODPOVĚĎ: Odhad nákladů na rozvojovou péči o park bude obsahovat provozní 

náklady na automatické závlahy. Veřejné osvětlení a elektrická energie jsou 

hrazeny za celé město, mimo správu zeleně. Náklady na prvky technické 

infrastruktury nebudou zahrnuty do odhadu nákladů na rozvojovou péči o park. 

 

DOTAZ: Existuje „oficiální“ doporučený způsob řešení cyklistického provozu 

v parku? 

ODPOVĚĎ: Cyklistický provoz, mimo malých dětí a dopravního hřiště, město 

doporučuje směrovat podél severní strany parku (ulice Svojsíkova) a podél 

východní strany parku (ulice Daliborova) tak, aby cyklistům byl umožněn 

přesun ze severní a severozápadní části města směrem k Labi. 

 

DOTAZ: Lze sochu rudoarmějce v rámci úprav jejího okolí posunout či natočit? / 

Je podstavec pod sochou rudoarmějce nedílnou součástí sochy, nebo je možné 

jej změnit (např. změnit velikost, tvar nebo jej odstranit)? 

ODPOVĚĎ: Sochu rudoarmějce nelze posunout ani natočit. Podstavec pod sochou 

rudoarmějce je nedílnou součástí sochy a není možné jej odstranit ani jakkoli 

změnit. Upravit lze pouze jeho okolí. Podrobnosti k úpravě sochy rudoarmějce 

naleznete v soutěžním podkladu P.13 Souhlas Ministerstva obrany k úpravě 

parteru památníku cti a slávy Sovětské armády. 
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DOTAZ: Je částka 700-900 tis. Kč, uvedená v Soutěžním zadání (soutěžní 

podklad P.01) jako roční rozpočet na údržbu Jiráskových sadů, bez DPH nebo 

včetně DPH? 

ODPOVĚĎ: Uvedená částka je bez DPH. 

 

DOTAZ: Je k dispozici ortofotomapa širšího území v potřebném rozlišení, bez 

vyznačení řešeného území a ve formátu jpg, gif apod.? 

ODPOVĚĎ: Ano. Ortofotomapu širšího území ve formátu jpg naleznete na webu 

nadace jakožto doplnění soutěžního podkladu P.03 Ortofotomapa. 

 

DOTAZ: V případě, že soutěžní návrh překročí hranice řešeného území vymezené 

soutěžními podmínkami, bude toto důvodem k vyloučení z hodnocení? / Lze 

přesáhnout návrhem (naznačením souvislostí) hranice řešeného území? 

ODPOVĚĎ: Soutěžní návrhy, které překročí hranici řešeného území, nebudou 

vyloučeny z hodnocení s tím, že předmětem hodnocení bude pouze řešené 

území vymezené soutěžními podmínkami. 

 

DOTAZ: Lze část výkresu „návrh řešení vybraného charakteristického prostoru 

v měřítku 1:200“ (odst. 6.1.1. písm. c) Soutěžních podmínek) doplnit dalšími 

zobrazeními (axonometrie, zákres do fotografie apod.)? 

ODPOVĚĎ: Ano. 

 

DOTAZ: Lze v rámci výkresu „návrh řešení vybraného charakteristického 

prostoru v měřítku 1:200“ (viz odst. 6.1.1. písm. c) Soutěžních podmínek) řešit i dva 

nebo více prostorů? 

ODPOVĚĎ: Ano. 

 

DOTAZ: Mohou být i další výkresy doplněny podružnými vyobrazeními? 

ODPOVĚĎ: Ano. 

 

DOTAZ: Jakou podrobnost má mít strukturovaný odhad nákladů realizace 

projektu a propočet nákladů na rozvojovou péči parku? 

ODPOVĚĎ: Odhad investičních nákladů bude mít rozsah jednoduchého propočtu 

nákladů odpovídajícího fázi architektonické studie. Odhad provozních nákladů 

bude zahrnovat hlavní nákladové položky ve výši odhadovaných agregovaných 

dodavatelských cen činností při péči o park odpovídajících svou výší specifikaci, 

času a místu péče. 

 

DOTAZ: V Soutěžních podmínkách, odst. 6.1.1. je pro grafickou přílohu uvedenou 

pod písmenem b) požadován formát B1 na šířku a měřítko 1:500. Je možné 

tento výkres odevzdat s upraveným měřítkem na formátu A1, tak jako budou 

odevzdány všechny ostatní grafické přílohy? 

ODPOVĚĎ: Ne. 

 

DOTAZ: Jaký formát by měla mít případná pátá grafická příloha – volný výkres? 
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ODPOVĚĎ: Pátá grafická příloha – volný výkres je požadována ke zpracování ve 

formátu A1 na šířku. 

 

DOTAZ: Je grafickou část soutěžního návrhu možné rovnou vytisknout na 

materiál typu Kapaplast či Forex? 

ODPOVĚĎ: Ano. 

 

DOTAZ: Jak má být soutěžní návrh zkompletován pro odevzdání (má být vše, tj. 

CD + grafické přílohy + textová příloha + obálka Autor, zabaleno v 1 deskách a 

jak mají být desky označeny? 

ODPOVĚĎ: Všechny části soutěžního návrhu budou vloženy do desek 

s neporušeným obalem, na kterém bude nápis „Cena nadace PROMĚNY 2011“. 

 

DOTAZ: Na situaci dendrologického průzkumu podél ulice Žižkova není zanesena 

lipová alej (zhruba v délce od cukrárny směrem k rohu s pomníkem). 

 

ODPOVĚĎ: Dendrologický průzkum na tuto část zájmového území zpracován 

nebyl. Stromořadí je zaměřeno v technické mapě, ve které budou stromy 

druhově označeny. Takto upravená technická mapa bude zařazena do 

soutěžních podkladů jako doplnění soutěžního podkladu P.10 a zveřejněna na 

webu nadace do 30. 6. 2011. 
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ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2011  

OBNOVA JIRÁSKOVÝCH SADŮ V LITOMĚŘICÍCH 

PROTOKOL O PŘEZKOUŠENÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 

PŘEZKOUŠENÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ: 
 
Soutěžní návrhy byly přezkoušeny dne 16. 9. 2011. Při ověřování byly sledovány níže 

uvedené formální a obsahové požadavky uvedené v Soutěžních podmínkách („SP“). 

 
Formální a obsahové požadavky 
 

  Soutěžní návrh bude předán v deskách s neporušeným obalem, na kterém bude  

     nápis „Cena nadace PROMĚNY 2011“ (odst. 7.1.3. SP) 
 

  Datum a způsob odevzdání soutěžních návrhů (13. 9. 2011 do 14:00 hod. odst. 12.5. 

     a odst. 8.1.1. SP) 
 

  Upozornění na části soutěžních návrhů, které nebyly SP požadovány (odst. 9.2. SP) 
 

  Požadované závazné části soutěžního návrhu a jejich úprava: 

     - grafická část – panely (odst. 6.1. SP): 

       1. širší vztahy 1:1000, formát A1  

       2. prostorové a funkční uspořádání – situace 1:500, formát B1 

       3. návrh vybraného charakteristického prostoru 1:200, formát A1 

       4. volná prezentace ilustrující hlavní zásady a charakteristické části návrhu,  

           formát A1 

       5. přípustný volný výkres  

    - textová část – 5 stran formátu A4 ve dvojím vyhotovení (odst. 6.2. SP) 

      1. analýza současného stavu 

      2. začlenění parku do struktury města včetně řešení dětského dopravního hřiště 

      3. zdůvodnění výsledné podoby parku 

      4. popis řešení jednotlivých prostorů 

      5. návrh terénních a vegetačních úprav, mobiliáře a povrchů cest 

      6. strukturovaný odhad nákladů obnovy parku 

      7. strukturovaný propočet nákladů na rozvojovou péči po dobu tří let 

      8. seznam příloh 

     - digitální část – CD v zalepené obálce s nadpisem „CD“(odst. 6.3. SP) obsahující: 

      1. grafickou část ve formátu pdf 

      2. textovou část ve formátu doc 

     - obálka nadepsaná „Autor“ (odst. 6.4. SP), obálka bude zalepena a otevřena 

        po vyhodnocení soutěže 
 

  Závazné označení návrhu a všech jeho částí uvedených v čl. 6 SP 

1. v pravém dolním rohu název nebo jméno účastníka, 

2. v levém dolním rohu rámečkem 3X3 cm s číslem dle seznamu příloh,  

3. v dolní části uprostřed bude název soutěže „Cena nadace PROMĚNY 2011“ 
 

  Požadavky vyplývající ze Soutěžního zadání (soutěžní podklad P.1) 

1. zachování polohy a natočení sochy rudoarmějce 

2. zachování dopravního hřiště 

3. zachování kamenného památníku a kapličky 

4. zachování polohy vodního prvku (bazén s vodotryskem) 

5. zachování velikosti a polohy sportovního hřiště, návrh dětských hřišť 

6. návrh úpravy hlavních vstupů do parku  
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PŘEZKOUŠENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ: 
 
Atelier zahradní a krajinářské architektury – Ing. Zdenek Sendler, Brno  
 

Formální a obsahové požadavky 

Soutěžní návrh byl doručen vyhlašovateli soutěže ve stanoveném termínu a 

předepsaným způsobem, v deskách s nápisem „Cena nadace PROMĚNY 2011“, návrh 

neobsahuje součásti, které nebyly SP požadovány. 

  Požadované závazné části soutěžního návrhu a jejich úprava: 

     - grafická část obsahuje všechny výkresy v požadovaném měřítku, formátu a  

       úpravě; 

     - textová část má požadovaný rozsah i obsah, je ale odevzdána pouze v jednom  

       paré; 

     - digitální část – 1x CD byla odevzdána dle požadavku SP; 

     - obálka nadepsaná „Autor“ je součástí odevzdaného elaborátu. 

  Závazné označení návrhu a všech jeho částí: 

     Všechny části soutěžního návrhu jsou označeny dle požadavku SP. 

  Požadavky vyplývající ze Soutěžního zadání: 

     Zachování polohy a natočení sochy rudoarmějce, kamenného památníku,  

     kapličky, velikosti a polohy sportovního hřiště, návrh dětských hřišť, návrh úpravy  

     hlavních vstupů do parku soutěžní návrh obsahuje.  

     Není zachována poloha vodního prvku (bazénu s vodotryskem) a výhledově je  

     navrhováno zmenšení dětského dopravního hřiště a jeho víceúčelové využití. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

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

 

Formální a obsahové požadavky 

Soutěžní návrh byl doručen vyhlašovateli soutěže ve stanoveném termínu a 

předepsaným způsobem, v obalu s nápisem „Cena nadace PROMĚNY 2011“, návrh 

neobsahuje součásti, které nebyly SP požadovány. 

  Požadované závazné části soutěžního návrhu a jejich úprava: 

     - grafická část obsahuje všechny výkresy v požadovaném měřítku, formátu  

       a úpravě; 

     - textová část má požadovaný rozsah i obsah; 

     - digitální část – 1x CD byla odevzdána dle požadavku SP; 

     - obálka nadepsaná „Autor“ je součástí odevzdaného elaborátu. 

  Závazné označení návrhu a všech jeho částí: 

     Všechny části soutěžního návrhu jsou označeny dle požadavku SP. 

  Požadavky vyplývající ze Soutěžního zadání: 

     Návrh splňuje všechny požadavky Soutěžního zadání.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ing. Štěpánka Šmídová, Praha  

 

Formální a obsahové požadavky 

Soutěžní návrh byl doručen vyhlašovateli soutěže ve stanoveném termínu a 

předepsaným způsobem, v deskách s nápisem „Cena nadace PROMĚNY 2011“, návrh 

neobsahuje součásti, které nebyly SP požadovány. 

  Požadované závazné části soutěžního návrhu a jejich úprava: 

     - grafická část obsahuje všechny výkresy v požadovaném měřítku, formátu  

       a úpravě,          

       5. přípustný volný výkres neobsahuje; 

     - textová část nepřekračuje povolený rozsah, v obsahu postrádám analýzu  

        prostorového a funkčního uspořádání současného stavu parku;  
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     - digitální část – 1x CD byla odevzdána dle požadavku SP; 

     - obálka nadepsaná „Autor“ je součástí odevzdaného elaborátu. 

  Závazné označení návrhu a všech jeho částí: 

     Všechny části soutěžního návrhu jsou označeny dle požadavku SP; 

  Požadavky vyplývající ze Soutěžního zadání: 

     Všechny požadavky Soutěžního zadání byly splněny s výjimkou zachování polohy  

     vodního prvku (fontány s vodotryskem). 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

terra florida, v. o. s., Praha 

 

Formální a obsahové požadavky 

Soutěžní návrh byl doručen vyhlašovateli soutěže ve stanoveném termínu a 

předepsaným způsobem, v deskách bez nápisu „Cena nadace PROMĚNY 2011“, návrh 

neobsahuje součásti, které nebyly SP požadovány. 

  Požadované závazné části soutěžního návrhu a jejich úprava: 

     - grafická část obsahuje všechny výkresy v požadovaném měřítku, formátu  

       a úpravě; 

     - textová část nepřekračuje povolený rozsah a obsah je strukturována dle  

       SP;  

     - digitální část – 1x CD byla odevzdána dle požadavku SP; 

     - obálka nadepsaná „Autor“ je součástí odevzdaného elaborátu. 

  Závazné označení návrhu a všech jeho částí: 

     Všechny části soutěžního návrhu jsou označeny dle požadavku SP; 

  Požadavky vyplývající ze Soutěžního zadání: 

     Všechny požadavky Soutěžního zadání byly splněny.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ing. Eva Vízková, Praha  

 

Formální a obsahové požadavky 

Soutěžní návrh byl doručen vyhlašovateli soutěže ve stanoveném termínu a 

předepsaným způsobem, v deskách bez nápisu „Cena nadace PROMĚNY 2011“, návrh 

neobsahuje součásti, které nebyly SP požadovány. 

  Požadované závazné části soutěžního návrhu a jejich úprava: 

     - grafická část obsahuje všechny výkresy v požadovaném měřítku, formátu  

       a úpravě,          

       5. přípustný volný výkres tento návrh neobsahuje; 

     - textová část má vlivem zvoleného formátu a velikosti písma 5 stran textu a 6  

       stran strukturovaného odhadu nákladů na obnovu parku a jeho rozvojovou péči,  

       obsah je zcela v souladu se SP; 

     - digitální část – 1x CD byla odevzdána dle požadavku SP; 

     - obálka nadepsaná „Autor“ je součástí odevzdaného elaborátu. 

  Závazné označení návrhu a všech jeho částí: 

     Všechny části soutěžního návrhu jsou označeny dle požadavku SP. 

  Požadavky vyplývající ze Soutěžního zadání: 

     Návrh splňuje všechny požadavky Soutěžního zadání. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ZAHRADA NAD METUJÍ, s.r.o. (New Visit, s.r.o.), Nové Město nad Metují 

 

Formální a obsahové požadavky 

Soutěžní návrh byl doručen vyhlašovateli soutěže ve stanoveném termínu a 

předepsaným způsobem, v deskách bez nápisu „Cena nadace PROMĚNY 2011“, návrh 

neobsahuje součásti, které nebyly SP požadovány. 

  Požadované závazné části soutěžního návrhu a jejich úprava: 

     - grafická část obsahuje všechny výkresy v požadovaném měřítku, formátu a  

       úpravě, návrh nabízí, podrobnější řešení celkem tří vybraných prostorů, jeden je  

       zpracován v měřítku 1:200 a dva v měřítku 1:300; 

     - textová část je zpracována v souladu se SP, seznam příloh je v obal. desekách; 

     - digitální část – 1x CD byla odevzdána, grafická i textová část ve formátu pdf; 

     - obálka nadepsaná „Autor“ je součástí odevzdaného elaborátu. 

  Závazné označení návrhu a všech jeho částí: 

     Všechny části soutěžního návrhu jsou označeny dle požadavku SP. 

  Požadavky vyplývající ze Soutěžního zadání: 

     Návrh nesplňuje jeden z požadavků, zachování polohy vodního prvku (bazénu      

     s vodotryskem). 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

V Praze 16. 9. 2011                          

 

 

Ing. arch. Jan Mužík, přezkušovatel soutěžních návrhů 
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ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2011  
OBNOVA JIRÁSKOVÝCH SADŮ V LITOMĚŘICÍCH 

POSUDKY SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 
 

 

1. Atelier zahradní a krajinářské architektury – Ing. Zdenek Sendler, 

Brno 

Autorský tým:  Zdenek Sendler,  

                  Lucie Radilová, Radka Táborová, Lýdia Šušlíková 

Hodnotila:  Ing. Lenka Brožová 

Dle autora je základní princip architektonického řešení založen na vytvoření 

soudobého, kompozičně a provozně jasného řešení. 

V centrální části parku, ve vazbě na kavárnu, je navržen polyfunkční parter, 

který tvoří „srdce“ parku, místo pro setkávání i kulturní akce. Prostor je 

doplněn vodními prvky, variabilním mobiliářem, altánem proti dešti. Povrch je 

navržen v kombinaci materiálů. 

Nově navržené komunikace vychází z provozních rozborů a jsou rozděleny do 

tří kategorií dle jejich funkce v systému parku. Jsou odlišeny navrženým 

povrchem, šířkou, osvětlením.  

Návrh úprav zeleně, jedné z nejdůležitějších součástí obnovy parku, počítá se 

zachováním všech významných dřevin a s jejich zakomponováním do řešení. 

Navrženo je citlivé odstranění dřevin ve špatném zdravotním stavu a 

přehoustlých skupin. Cílem je uvolnění hodnotných dřevin a vytvoření 

volnějších, slunnějších pobytových travnatých ploch. 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. 

2. MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. Štěpán Špoula, Praha 

Autorský tým:  MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. Štěpán Špoula, 

                  Ing. arch. Kateřina Richtrová, Ing. arch. Lucie Kostková 

Hodnotil:  Ing. Maxim Turba 

Návrh architektů vychází z důkladného zpracování průzkumů řešeného území. 

Podstatou řešení je „zhodnocení stávajícího potenciálu“ Jiráskových sadů. 

Návrh citlivě rehabilituje park při zachování původního přírodně-krajinářského 

charakteru prostoru. 

Oproti stávající předimenzované síti živičných povrchů vytváří tento návrh 

logický systém pěších mlatových komunikací. Správně akcentuje stávající 
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objekt kavárny a v návaznosti na něj vhodně umisťuje venkovní posezení, 

jedno z dětských hřišť a štěpnici se záhonem růží a bylinek. Centrální travnatá 

plocha je v souladu s koncepcí přírodně-krajinářského parku. Ulici Svojsíkovu 

návrh hodnotně propojuje s parkem a řeší její dopravní zklidnění. Umístění 

dalších „tematických zahrad“ a dětských hřišť je v souladu se zadáním 

soutěže. 

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. 

Návrh je zpracován profesionálně a v souladu se zadáním soutěžních 

podmínek. 

3. Ing. Štěpánka Šmídová, Praha 

Autorský tým:  Ing. Štěpánka Šmídová,  

                  Ing. Martin Bosák, Ing. arch. Jan Pospíšil, Bc. Klára Stachová 

Hodnotila:  Ing. Kateřina Vaculová 

V textové části chybí vyhodnocení současného stavu i analýza územních a 

provozních vztahů. 

Akcentem celé kompozice je hlavní parter a kosterní komunikace z černého 

čediče. Parter je jakési polootevřené náměstíčko mezi kavárnou a vodním 

prvkem v příčné ose parku. Kompozičně a provozně je takovéto zvýraznění 

prostoru velmi vhodné, s použitým technickým řešením se nelze plně 

ztotožnit - čedičové pásy v mlatové ploše – vodní prvky přímo v kontaktu 

s mlatovým povrchem jsou provozně neudržitelné atd. 

Správné je výrazné zrušení rozsahu cestní sítě a její zjednodušení. Jako 

problematické je možné vnímat trasování základní, kosterní komunikace 

z čediče (materiálově jinak typické a velmi vhodné, i když nákladné řešení), o 

níž autorka říká, “že tvaroslovně cituje tok řeky Labe ve styku s městem“. 

Tato myšlenka je v terénu těžko čitelná, nepřesvědčivá, navíc provozně není 

plně akceptovatelná - nerespektuje hlavní provozní tahy. Chybí také 

výraznější zastoupení volných ploch (zejména travnatých). Citlivě jsou 

naopak zpracovány plochy pro hry dětí, včetně vhodného umístění. Ne úplně 

přesvědčivě vyzněla snaha o tematické celky. Naopak pozitivní je snaha o 

souznění parku s okolím Litoměřic - Polabím a Českým Středohořím. Práce 

s vegetační složkou je zdařilá. 
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4. terra florida, v.o.s., Praha 

Autorský tým:  Ing. arch. Lucie Vogelová, Ing. Radka Šimková, 

Ing. Lada Veselá, Bc. Ondřej Duchan 

Hodnotil:  Ing. arch. Ivo Koukol 

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. Mezilehlé zóny si naopak uchovávají parkový charakter.  

Pozoruhodným způsobem tak mění měřítko parku, přibližuje jej struktuře 

okolního města a usiluje o prolnutí parku a zástavby v lokalitě. 

Zóny jsou funkčně diverzifikovány a nabízejí využití pro obyvatele a uživatele 

přilehlých objektů. Síť komunikací velmi dobře respektuje hlavní trasy 

pasantů, byť je až nadmíru hustá. 

Velmi pozoruhodným je záměr recyklace materiálů, který nejen zohledňuje 

finanční limity investice, ale princip povyšuje na jeden z nástrojů pro tvorbu 

prostředí. 

V parku je téměř důsledně odstraněno střední, keřové patro, což napomáhá 

prosvětlení a transparentnosti území a posiluje tak roli parku jako pobytového 

společenského prostoru. Stejným způsobem působí náhrada fontány tryskami 

na zpevněných plochách v úrovni terénu, tedy řešení, které obvykle vyskytuje 

ve veřejných prostorách typu náměstí.  

Návrh je zpracován srozumitelně, profesionálně a v rozsahu zadaném 

soutěžními podmínkami. 

5. Ing. Eva Vízková, Praha 

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

Hodnotila: Mgr. Jitka Přerovská 

Návrh nepřetváří prostor v nový park, ale naopak se snaží zachovat genia loci 

místa a navázat na stopy minulosti. 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, 

zejména působících v oblasti školství. Průvodcem celého parku se pak stává 

Alois Jirásek, po kterém je park pojmenován. 

Zdůrazněn je centrální prostor parku, který je řešen v logické návaznosti na 

okolí. Výrazně zlepšeno je využití kavárny, která se stává přiznanou součástí 

centrálního prostoru. Centrum parku je vhodně doplněno pavilonem, který je 

možné využít pro pořádání kulturních akcí, pro výuku škol nebo pro běžný 

pobyt v parku při nepřízni počasí. Tvarosloví fontány včetně umístění je 

zachováno, návrh zatraktivňuje její využití. Obdobně návrh nemění umístění 
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dětských hřišť. Socha rudoarmějce je situována do travnaté plochy vedle 

komunikace. 

Hlavní promenáda je vedena středem parku v podélné ose. Paralelní 

komunikace z probarveného asfaltu se jeví jako nadbytečná. Množství cest a 

jejich trasování se zdá být předimenzované a tříští ucelené plochy v parku. 

Zcela pak chybí centrální plocha pobytového trávníku. 

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. 

6. ZAHRADA NAD METUJÍ, s.r.o. (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 

 

Hodnotila: Ing. Eva Wagnerová 

Soutěžní návrh mimořádně citlivě a správně analyzoval a vyhodnotil provozní 

vztahy v parku a nejbližším okolí. Zabývá se důsledně i úpravou schématu 

dopravy v přilehlých komunikacích. 

V nové koncepci je již reflektovaná analýza území, správně je zjednodušena 

cestní síť parkového prostoru. Nově navržené základní pěší trasy parkem 

vychází přesně z dnešních, většinově vyžívaných tras.  

Kladem řešení je zachování maximálního počtu kvalitních stávajících dřevin i 

v novém uspořádání parku. 

Zásadní pobytová plocha parku je v návrhu soustředěna zejména do 30 m 

pásu intenzivně udržovaného, zavlažovaného trávníku mezi dvojicí paralelních 

cest a pak v upraveném a rozšířeném  předprostoru  parkové kavárny. 

Ostatní plochy jsou deklarovány jako květnatá louka. 

Dětská hřiště přiměřeného rozsahu jsou příhodně umístěna v parkovém 

prostoru. 

Nově je do parkového prostoru vložena obvodová pěší komunikace.  

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. 

Uvedené náklady na nutné demolice, probírky a ošetření stávajících dřevin se 

zdají značně poddimenzované. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


