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PARK U SKLENÍKU – podněty k řešení 

Cílem budoucího projektu by mělo být vytvoření prováděcí dokumentace k realizaci stavby – ideálně od 
vítěze původní soutěže – EA architekti (dále jen EA). Líbí se nám koncept reprezentativnější části parku u 
skleníku (předpokládáme se sekaným travním porostem) a přírodnější ráz pod letním kinem (s ekologickým 
nesekaným trávníkem) s prvky opakování eliptických tvarů, které vzhledem k reálné terénní modelaci 
mohou získat další výtvarnou a estetickou hodnotu, která z půdorysu není úplně patrná. 

Zadáním projektu u EA by měla být podpořena kontinuita původní myšlenky a nemělo by tak dojít k tomu, 
že původní koncept bude „ztracen v překladu“. Cesta vybírat ze všech návrhů pouze něco, a to pak 
zpracovat třetí osobou se nám nejeví jako vhodná. Odpadly by tím možné komplikace s autorskými právy 
ať již od dalších soutěžících v pořadí, nebo případné třetí osoby, které by byl zadán projekt k dopracování. 
Nejnižší cena by v případě takto významného a důležitého veřejného prostoru rozhodně neměla být tím 
hlavním argumentem.  

V celkovém konceptu řešení bychom se nebáli přistoupit k řešení rekonstrukce, či úpravy parku novou 
vloženou a svébytnou vrstvou, která by ale měla svým kultivovaným řešením harmonicky doplnit a podpořit 
vyznění parku, jako reprezentativní části města, navíc takto blízko centra. 

Nepředpokládáme, že by se požadavky zúčastněných subjektů od KZMB, až po širokou veřejnost od roku 
2014 tak dramaticky změnily, že by bylo potřeba nějak výrazně revidovat stavební program, či náplň území. 
Dle našeho názoru by se mělo jednat pouze o drobná kosmetická upřesnění zadání. Výsledné řešení by 
nemělo postrádat určitou noblesu řešení – nacházíme se v těsné blízkosti několika významných 
historických budov – skleníku, jízdárny a v neposlední řadě empírového zámku a z tohoto kontextu by měl 
návrh vycházet. Také je třeba mít na paměti, že park je pod památkovou ochranou a každý nový zásah 
bude třeba mít zkonzultovaný i s památkáři. 

Z velkým rozmyslem zvážit požadavky, aby zde bylo možno pořádat všechno od svateb, přes promenádní 
koncert, DJ–ské akce, až po Husí slavnosti s nezbytnou přípravou inženýrských sítí. 
Pro tradiční akce by to příprava být rozhodně měla, ale jinak bychom byli spíše v tomto ohledu opatrní – 
řešení parku by mělo být nadčasové a nebylo by důstojné se sem snažit dostat za každou cenu úplně vše, 
na co si zde dokážeme vzpomenout.  

Přepracovat designové řešení kašny, která na sebe dle nás strhává zbytečně až příliš pozornosti – kašna 
by měla nově umožnit alespoň vizuální kontakt s vodní plochou a ideálně možnost sednutí na její okraj. 
Zvážit zprovoznění vodotrysku (který ke kašně historicky patřil) a v nějaké formě rovněž znovuobnovení 
původní florální výzdoby.  
 
Pódium pro akce bychom nechali buďto v navrženém umístění, nebo by se dalo uvažovat např. s přípravou 
pro mobilní pódium v místě mezi jínanem a stromem pod zatáčkou ke hradu – na ose zámku. Toto pódium 
by se tam nainstalovalo pouze pro konkrétní akce a nestálo by zde celý rok. Rozhodně by ale mělo být v 
architektonicky kvalitnější formě, než je v současnosti používáno. 
 
S rozmyslem navrhovat kapacitu pro případné umístění stánků během Husích slavností, a to koordinovat 
i se stabilně umístěným mobiliářem laviček a odpadkových košů. Zvážit také opravu, ale spíše redesign 
veřejného osvětlení. 
 
Pokud hřiště ano – tak návrh od EA zde na ně pamatuje, a to místo pro ně tam mají. Zvolit určitě např. 
nějaké edukativní a s originálním nápadem a ne pouze klasické typizované (a samozřejmě certifikované) 
hřiště, kterých je jinde na území města hned několik. Rozhodně bychom doporučovali ve finálním konceptu 
jít podobnou cestou jako např. v Klášterních zahradách u kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli (Babka, 
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Sendler, Květ z roku 2000). V takto koncipovaném parku za nás klasické atrakce nemají místo – park by 
měl být kultivovaný a umožnit maminkám s dětmi si hrát i maličko jinak, než jak je tomu na klasických 
hřištích. Kultivovaná forma tuto interakci určitě nevylučuje – mohla by vychovávat k jinému, novému 
pohledu na veřejný prostor. Toto nám zde zatím pořád chybí. 
Také by toto mohl být výborný příklad, jak do budoucna pracovat se standardem úprav ostatních parků, 
parčíků a obecně veřejných ploch ve městě. 
 
Pokud bude třeba, tak projekt uvažovat podobně jako rekonstrukci Letního kina v nějakých ucelených 
etapách a každou část financovat zvlášť s přihlédnutím např. k aktuálním dotačním titulům apod. 
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