
Revitalizace parku na poloostrově při soutoku Labe a Chrudimky

Stavba: Revitalizace Parku na Špici, Pardubice
Místo stavby: Soutok Labe a Chrudimky, Pardubice
Náklady stavby: 29.588.118,- Kč + DPH  
Doba výstavby: duben 2014 – prosinec 2014      
                          

Popis stavby: 

V těsné blízkosti městského centra Pardubic na poloostrově na soutoku Labe a Chrudimky se nachází park přírodního charakteru. Cílem revitalizace 
bylo oživit donedávna zpustlý park, doplnit jej o pobytová místa a objekty, jež by park učinily atraktivním pro pobyt, relaxaci i sportovní aktivity obyvatel 
Pardubic. Dále bylo potřeba park zpřístupnit pěší lávkou přes Chrudimku z městského centra.
Nejprve jsme se pro podlouhlý park snažili definovat dvě ohniska, okolo nichž se mohou aktivity soustředit a rozvíjet. Jedním ohniskem na západě je špice 
poloostrova s lávkou, schody k Chrudimce a stavbami Loděnice. Druhým ohniskem na východě je prostor jezero Čičák, nad jehož hladinou jsme navrhli 
„japonský“ dřevěný pavilon, okolo nějž jsou soustředěna nová relaxační a sportovní zařízení – dětské hřiště, molo na Labi, sportovní hřiště, fitness ostrůvky, 
lanovka atd.
Jednotícím znakem pro stavby v parku je použití přírodních, civilně působících materiálů. Park i po revitalizaci zůstává zónou ochrany přírody Natura 2000, 
na jezírku Čičák zůstává revitalizací nedotčené hnízdiště vodního ptactva. Podstata úkolu spočívala v zachování přírodních kvalit parku při zvýšení jeho 
atraktivity a funkčních možností pro lidi. Stavební i vegetační zásahy byly zároveň limitovány omezenými prostředky z dotace Evropské unie.    
Hlavní kvalitou poloostrova je velké množství vodních břehů a vodních ploch. Před revitalizací byla nábřeží Labe i Chrudimky pustá, bez chodníků a bez 
jediné lavičky. Na obou nábřežích jsme navrhli mlatové stezky s dubovými lavicemi a široké pobytové stupně vedoucí až do vody. Na Labi je zřízeno plovoucí 
molo i venkovní sprcha – jednoduchá esence tradiční říční plovárny. 
Nad hladinou jezera Čičák jsme vytvořili romantický dřevěný pavilon, do nějž jsou soustředěny hlavní „stavební“ funkce (klubovna a zázemí dětského hřiště 
s kuchyňkou, krytá terasa v ohništěm, WC, správce) a z jehož terasy lze pozorovat život ptactva na jezeře. Pavilon je postaven z části nad vodní hladinou, 
specialitou tohoto objektu bylo pilotové zakládání ve vodě. Konstrukce pavilonu je sestavena z opracovaných dubových kmenů v kombinaci s rákosovou 
střechou. Pod střešní konstrukci, kryjící terasu nad hladinou je vestavěn dřevěný „box“ s modřínovým obkladem, v němž jsou soustředěny vytápěné prostory 
s instalacemi.
V těsné blízkosti pavilonu je nově vytvořeno dětské hřiště, v němž většina herních prvků je vytvořena atypicky při v mezioborové spolupráci architekt-sochař. 
Motivem herních prvků je život v přírodě – mikrokosmos. Děti se stanou stejně velkými jako brouci, červ, houba, květiny nebo bobule. V přírodním konceptu 
parku jsme nechtěli pouze instalovat paušální katalogové herní prvky, ale vytvořit původní poetické prostředí, v němž by dostala prostor dětská fantazie.
Sportovní hřiště vzniklo na stopě původního zpustlého asfaltového hřiště obřích rozměrů, které bylo zmenšeno. Hřiště má zaoblený tvar, měkce vložený 
mezi stromy a travnaté plochy. Barevné oranžové sítě i barevný koncept herních ploch jsou navrženy tak, aby souzněly se zelení a nepůsobily tvrdě.
Nová cestní síť v parku ve většině rozsahu vychází z původních rozpadlých asfaltových cest, nebylo naším záměrem násilně vstupovat do parku s odlišnou 
strukturou cest. Cesty jsou provedeny z okrově barveného asfaltu, z mlatu okrové barvy a z drobných žulových odseků. Okolo cest jsou rozmístěny lavičky 
„kláda“ z dubových hranolů.
Mezi městem a poloostrovem bylo potřeba navrhnout spojovací lávku pro pěší. Idea velmi jednoduchého klenutého tvaru vycházela jednak z nutnosti zajistit 
vysoký průplavní profil lodím, ale i z archetypu romantických lávek z Japonska nebo Benátek, kde chodec míří proti obloze. Vystoupání na vrchol oblouku je 
tak zároveň důvodem pro zastavení, rozhlédnutí nad hladinou a korunami stromů. Zároveň je z vrcholu oblouku zřetelně viditelná věž zámku jako orientační 
bod. Lávka je zkonstruována velmi jednoduše a efektivně z lepených modřínových vazníků v trojkloubovém konstrukčním systému, jenž efektivně využívá 
vzklenutý tvar lávky pro namáhání na tlak, díky čemuž je konstrukce o rozponu 44 m a světlé šířce 3m velmi štíhlá. Náklady na vybudování lávky činily 6,3 
mil. Kč + DPH, což je cena, která sama o sobě svědčí o vysoké úspornosti konstrukčního řešení.
Okolo lávky na špici poloostrova jsme navrhli předmostí, sestávající náměstíčka před lávkou, z pobytového schodiště u vody, skupiny nových i 
rekonstruovaných budov Loděnice kanoistického oddílu a z pobytové dlážděné plochy na špici ostrova, kterou jsme pracovně nazvali Mys, doplněné 
světelným výtvarným dílem Stébla.

Zhodnocení úspěšnosti projektu:

Náklady na projekt byly striktně omezeny evropskou dotací ve výši 32,4 mil. Kč + DPH. Projekt se podařilo realizovat o 2 mil. Kč levněji. Za tuto částku byla 
realizována obnova velkého množství cestních sítí, ploch, zcela nová infrastruktura i výstavba nových stavebních objektů a lávky. Již v prvních měsících od 
otevření revitalizovaného parku se ukazuje velký zájem veřejnosti. Ve srovnání s původním zpustlým parkem bez lidí sem dnes míří rodiny s dětmi, cyklisté i 
běžci. 
Park ožil.
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