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• Charakter sídla je dán vztahem zástavby a okolní krajiny, jeho prostorovým
členěním, hierarchií, kompozicí a kvalitou veřejných prostorů jejich vybavením a
estetickou úrovní parteru a jednotlivých staveb, měřítkem a druhovou bohatostí
zástavby, dále uplatněním přírodních prvků v prostředí sídla.
• Architekt by měl vnímat město (sídlo) jako součást krajiny, zabývat se jeho
vztahem k ostatním sídlům, se kterými vytváří sídelní celek.
• Ochrana přírodních, urbanistických, architektonických a kulturních hodnot,
charakteristických rysů, jedinečných prvků, místních tradic a zvyklostí,
dlouhodobé sledování vyváženosti městské struktury je výhodné svěřit
odborníkovi s náležitou odpovědností, odbornou erudicí a hlubokou znalostí
území – architektovi města.
• Zachování kontinuity vývoje území, citlivé přizpůsobování prostorů a staveb
novým potřebám, začlenění nových staveb do kontextu prostředí, zachování
místních specifik, tradic a zvyklostí a obohacování prostředí novými podněty
jsou znakem kultury našeho chování.
• Městský architekt musí zakládat svou činnost na znalostech urbanistického vývoje
města a jeho společensko-ekonomických souvislostech.
• Stálé analyzování stavu města a prověřování jeho potenciálu, citlivé vnímání,
hodnocení a komentování jeho proměn patří, podle mého názoru,
k nejdůležitějším činnostem městského architekta.
• K jeho činnostem také patří iniciovat řešení aktuálních potřeb rozvoje města,
poskytovat projektantům, investorům informace o urbanistické vizi a koncepci a
poskytovat konzultace k jejich záměrům.
• Hodnotit soulad investičních záměrů s dlouhodobou urbanistickou koncepcí
města, jeho charakteristickými rysy a uznávanými hodnotami.
• Podílet se na přípravě zadání ÚPD a ÚPP, zejména na pak zadávání Územních
studií, na aktualizaci ÚAP, sledovat jejich zpracovávání a schvalování.
• Řešit drobné aktuální potřeby města, zejména úpravy veřejných prostorů.
• Spolupracovat s vedením města a odbory:
územního rozvoje a územního plánování, životního prostředí, školství a kultury,
dopravy, odborem majetku města a se stavebním úřadem.
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Vývoj území od poloviny minulého století

Město Litoměřice stále mírně roste, přibývá také počet obyvatel. Město si chce udržet ve
všech svých částech pestré, přitažlivé a kvalitní prostředí. Snaží se proto harmonicky
rozvíjet jak jeho prostorovou strukturu, tak i funkční skladbu. V tomto vyváženém rozvoji
nezapomíná na prostory klidové, pobytové a rekreační, tedy na plochy veřejné zeleně –
parky a zahrady. Ty jsou specifické také tím, že se jejich optimální obraz ukáže až tak za
čtyřicet let. V porovnání s výstavbou nových objektů, opravou fasád, nebo nahrazení
asfaltu dlažbou, se zdá zakládání parků méně působivé. Zatím co objekty a parter
veřejných prostorů postupem času přizdobuje patina, park se vytrvale proměňuje,
nabývá na zralosti a kráse. Případů, kdy se město rozhodne věnovat úsilí a finance
na transformaci urbanisticky cenné, ale nevyužívané plochy ve prospěch parkově
upravené zeleně, není v posledních letech mnoho.
Co přispělo k úspěšnému regeneračnímu zásahu v Litoměřicích?
1. Velmi neutěšený stav území
a potřeba upravit okolí nového kulturního domu

1992

foto z roku 2002, J. Mužík

2. Odvážná urbanistická vize
obsažená v projednané urbanistické studií regenerace historického jádra – MPR z roku 1992

3. Podrobnější studie řešení parku zpracované v letech 1994-95
4. Územní plán města schválený v červnu 1998, autor: B. Šantrůček,
5. Ukončení činnosti pivovaru
Nadšení, profesionalita a odborná autorita pracovníků Městského úřadu v Litoměřicích

6. Realizace 1. etapy – transformace laboratoří, garáží a stáčírny2005 – 2006

foto 2006

7. Příprava a realizace 2. etapy – parkoviště u KD, park
8. Realizace 2007 – 08

Nevyužívané až devastované plochy byly proměněny v prostory přitažlivé obohacující
vnitřní obraz města. Realizované cesty propojily park s důležitými prostory centra města.
Bezprostředně po otevření se park stal velmi navštěvovaným a oblíbeným veřejným
prostorem centra města.

9. Očekávání , vliv parku na okolí
10. Proměny prostoru a obrazu města, sledování vývoje parku a jeho užívání
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Stav v roce 2010 – dva roky po jeho předání veřejnosti

Stav
v roce
2011

Hotovo ?
ale až tak za dalších 20 let, stromy nejsou domy,
věřím, že pozice městského architekta je v Litoměřicích pevně zakotvena
Děkuji za pozornost

