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1. Park A. B. Svojsíka 
Do parku přinášíme potenciál vody. Potok má v těchto 
místech možnost se volněji rozlít a vytvořit novou síť 
míst. Původní hodnotné skupiny listnatých stromů 
zachováváme a doplňujeme, kácíme nevhodné jehličnaté 
stromy. Do jednotlivých míst v parku vkládáme prostor 
pro pétanque, cvičení a podobně. Park lemuje 5m široká 
smyčka pro cyklisty a inline. Místo plotu fotbalového 
hřiště vytváříme servisní objekt s kavárnou a zázemím 
pro park i hřiště. 

2. Ulice Palackého
V Palackého ulici vzniká velký inlinový okruh, který 
propojuje park s náměstím. Tepnou návrhu je nový 
biotop, který vzniká odkrytím potoka. Linie parku je tak 
protažena až do centra města. Biotop je lemován lipovou 
alejí, plánujeme stromy s větší korunou o průměru 18-
20m.

3. Autobusové nádraží a tržnice 
Současné autobusové nádraží vnímáme jako potenciální 
tržní náměstí. Navrhujeme nový dopravní systém místa, 
který situaci zpřehlední a vrátí velké plochy zpět chodcům. 
Snažili jsme se vyhnout návrhu velkého terminálu, 
autobusy budou pouze stupovat do místa mnoha funkcí.  
Náměstí je propojeno s přilehlým městským parkem.

4. Mateřská škola 
Červený potok protéká areálem školky. Možnost odkrýt 
potok v těchto místech vnímáme jako potenciál pro 
dětskou hru – voda přinese do zahrady živou přírodu a 
dětem mnoho nových podnětů pro letní venkovní aktivity.

5. Areál staré továrny 
Brownfield původní textilní továrny je v současné chvíli 
velmi zanedbaný, nicméně vnímáme toto místo jako 
významnou rozvojovou plochu v rámci města. Identita 
místa vytvořená elegantní a monumentální industriální 
architekturou, může být jednoduše doplněna o motiv 
přírodní. Potok dodá tomuto strohému místu elegantní a 
jemnou linku. 

Městem Červený Kostelec protéká Červený potok, který je v současnosti zatrubněn a veden prakticky v celé své délce v podzemí. Tento potok se stal ústředním motivem našeho návrhu. Odkrýváme ho a 
tím ho navracíme do života města. Potok pomáhá utvářet charakter jednotlivých míst a přispívá k retenční kapacitě území. Stávající potrubí nadále využíváme jako bezpečnostní prvek v případě přívalových 
dešťů, toto řešení umožňuje zahloubit potok pouze nepatrně do profilu ulice, a tak jej přiblížit maximálně občanům města. 

O odkrytí koryta se snažíme maximálně po celé jeho délce a do potrubí ho vháníme jen v nutných případech, kdy protéká soukromými pozemky, nebo na v místech úzkých dopravních komunikací. Odhalení 
směrem od pramenu navrhujeme v místech staré továrny, kde cítíme potenciál nového přírodního veřejného prostoru ve městě. K odkrytí dochází též na pozemku mateřské školy.  Dále vytváříme přírodní 
biotop v ulici Palackého, spojující autobusové nádraží s parkem. Ulice je momentálně široká 23m, tato nezvyklá proporce je dána právě zatrubněním potoka. Ve středu této nepřiměřeně široké ulice vytváříme 
biotop, ulici zklidňujeme a vytváříme sdílený prostor. Potok ústí v parku, kde se rozlévá do větších vodních ploch a následně vyústí v Olešnickém potoku. Tento krok by měl propojit tyto dva důležité městské 
prostory, a motivovat lidi k trávení času venku.


