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Červený Kostelec se může chlubit početným množství lesů a lesopar-
ků. Aktivní odpočinek v v zeleném prostředí je součástí každodenního 
života jeho obyvatel. Park A. B. Svojsíka je umístěn v těsné blízkosti 
obytné zóny a několika sportovišť, má tedy potenciál stát se důleži-
tým nejen relaxačním ale i kulturním bodem tohoto města.

V návrhu se zaměřujeme na samotnou plochu parku a prostor podél 
potoka. Vytváříme jednotlivé iniciace, které pomáhají rozžehnout ži-
vot tomuto místu a generují jeho genia loci.

Ponecháváme dluholeté listnaté stromy a odstraňujeme krátkodobé 
jehličnaté stromy a keře, které do parku nepatří, i když jsou dlouhou 
součástí jeho bytí. Zpřístupňujeme Olešnici, jelikož voda je vždy vy-
hledávanou zábavou parků a propojujeme oba břehy.

Očisťujeme park od velkého množství cestiček, které fragmentují 
park na zbytečné množství malých ploch. Vytváříme velký palouk pro 
spontánní aktivity všedního dne. 

Určujeme alternativu pořádání folklorních událostí a jiných kulturních 
činností jednoduchým přírodním amfiteátrem, který se sestává z dře-
věného podia a terénního sezení. 

U vstupu do parku odstraňujeme plot u dětského hřiště i jednotli-
vých sportovišť a nahrazujeme ho plotem z dřevěných lamel. Lamely 
fungují jako sjednocující prvek a prolínají  se i do  sociálního zázemí s 
toaletami a parkového mobiliáře.

Inline bruslení je jak se zdá v ohlasech obyvatel ČK velkým koníčkem. 
Inline cestu tedy zarhnujeme do návrhu a napojujeme ji na alej stro-
mů směrem k Lhotě podél vody. Na křižovatce s parkem umisťujeme 
pítko, pro občerstvení. Na rozcestí s ulicí zemědělskou zakončujeme 
cestu posledním bodem, který je určen pro sportovní aktivity, odpo-
činek s výhledem na alej s Olešnicí.

U vstupu do parku jsme navrhli 
veřejné záchodky se zázemím pro 
případné kulturní akce. Objekt je 
řešen v jednoduchém utilitárním stylu 
a použitým dřevěným materíálem 
navazuje na mobiliář parku. Nachází 
se zde toalety pro dámy, pány a 
invalidy a malé šatny pro účinkující.

Za účelem využití parku nejen pro 
sport, ale i pro kulturní akce jsme 
navrhli přírodní amfiteátr. Využili 
jsme terénní val, který lemuje park a 
zasadili do něj dřevěné sezení. Podium 
amfiteátru slouží pro hudební, taneční 
či divadelní vystoupení. Je vytvořeno 
z dřevěných prken, má průměr 10 
metrů a nachází se ve zklidněné části 
parku.

V centrální části parku navrhujeme 
pítko se sezením. Vzhledem k 
úmístění se jedná o orientační bod 
celého území a mohou ho využít jak 
bruslaři, tak ostaní návštěvníci parku.

Promenádu od vstupu do parku po rozcestí u pítka tvoří inline dráha 
z probarveného asfaltu a pěší cesta z gloritu. Navrhujeme nové 
osvětlení podél cest a mobiliář s odpadkovými koši na rozhraní gloritu 
s travnatou plochou. Odstraňujeme starý plot sportovišť, který nyní 
tvoří bariéru, a nahrazujeme ho propustným z dřevěných lamel, tak 
abychom tyto dva světy propojili.. 

Podél Olešnice vede dráha pro bruslaře z probarveného asfaltu až po 
rozcestí z ulicí Zemědělská. Alej by bylo vhodné rozšířit o stromořadí 
na druhé straně pro příjemný pobyt na cestě, aby bruslaři a maminky 
s kočárkama byli ukryti před slunečním svitem.

Z hlavní promenády se linou gloritové cestičky vybavené mobiliářem 
a odpadkovými koši. 

Rozhodli jsme se využít protékajícího 
potoku Olešnice a vytvořili přírodní 
brouzdaliště z kamenů a dřeva. Jedná 
o alternativní propojení skautského 
areálu s parkem. Skautské sešlosti 
jsou důležitou součástí života města. 

Nová inline dráha, která navazuje na 
stezku směrem do Lhoty, vede podél 
Olešnice do parku A.B. Svojsíka. 
Na rozcestí aleje u potoka a ulice 
Zemědělská navrhujeme místo pro 
malé sportovní aktivity a odpočinek. 
Jsou zde umístěny pingpongové stoly, 
hřiště na pétanque nebo kuželky. 
Prostor, který navazuje na fotbalové 
hřiště je propojen s druhým břehem 
dřevěnou lávkou.

stávající cesty fragmentují 
park na zbytkové prostory

povrchy cest v dezolátním 
stavu

poklopy kanalizace vysoko 
nad terénem

množství málo kvalitních 
dřevin a křovin

chybí přístup k vodě
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