
Centrum města
Masarykovo náměstí a okolí

Centrum města je jádrovou částí města, pro většinu z nás Pačáků je nejdůležitější, na něj jsme 
hrdi a nechceme se za něj stydět. Každý zásah v centru ovlivňuje tento veřejný prostor na desítky 
let, proto se snažíme postupovat velmi uvážlivě. Některá místa již lze považovat za dokončená, 
např. Dukelské náměstí (před novou radnicí), ulice Svatojánská („kaplička“), ulice Jiřího z Poděbrad 
(pěší zóna mezi Dukelským a Masarykovým náměstím), Muzejní náměstí a ulice F. F. Procház-
ky. Dokončují se Jírovy sady včetně dětského parku, téměř hotova je rekonstrukce staré radnice                 
a dokončeno je i veřejné WC. I když se v posledních letech do infrastruktury v centru města z veřej-
ných prostředků investovalo již přes 70 milionů, je to pořád jen zlomek potřebných nákladů.

M
u

z
e

JN
í N

á
M

ě
S

t
íč

K
o

 J
e

 P
r

o
 P

ě
š

í ú
t

u
lN

é
, 

P
r

o
Jí

ž
D

ě
Jí

C
í v

o
z

y
 D

la
ž

b
a

 z
K

lI
D

N
Il

a



vývoj
výstavba bazénu v Nové Pace je stará myšlenka z 
60. let, kdy měl být 25m bazén na letním stadionu, 
kde již byly připraveny průchody z nynější správní 
budovy – jejich znatelnost na fasádě skončila te-
prve s novou omítkou na konci století. v novější 
době myšlenka dochází naplnění od roku 2006, 
kdy Sportovci pro Novou Paku zařadili bazén do 
svého volebního programu a volby vyhráli. Násled-
ně v roce 2007 vznikla komise pro bazén a vznikla 
představa o tom, jak by měl bazén vypadat. bazén 
byl naplánován jako moderní, ale malý, úsporný, 
tak aby vyhovoval pro školní mládež. základem je 
25m závodní bazén z nerezového plechu. tento 
„velký“ bazén bude mít 4 dráha a na něj navazu-
je menší dětský bazén s kluzačkami a pojezdným 
plechem. 
zvláštní péče se věnovala konstrukci vířivky, kte-
rá bude docela velká a pečlivě vybavená. vířivka 
bude umístěna v proskleném, jihovýchodním rohu, 
bude příjemné tam posedět s přáteli – bude vidět 
ven, a na druhou stranu zase na dětský bazén, po-
kud by přišel děd s vnoučaty. Především relaxační 
funkci bude plnit i parní komora. od počátku se 
uvažovalo i venkovním menším bazénu – nebyla 
ale jistota, zda to už nebude moc drahé pro No-
vou Paku. Komise nechala vyprojektovat venkovní 
menší bazének, skluzavku pro dospělé a terasy 
pro pobyt venku, tedy hrací prvky pro děti a pro-
stor pro slunění. 
Jako projektant stavby byl vybrán Ing. arch. Jan 
čížek. architekt hodnotí přípravu takto: „velice 
pozitivně hodnotím otevřenost celého procesu pří-
pravy bazénu, což nebývá v našich podmínkách 
zvykem, s cílem dobrat se optimálního řešení a to 
jak z pozice umístění vlastního bazénu, tedy v tom-
to případě vhodně u školského areálu a dobře pro 
revitalizaci sídliště, tak i jak by měl být veliký a pro-
vozně a investičně náročný atd. Mým cílem bylo 
navrhnout dílo, které bude funkční, současné a zá-
roveň dobře zapadne do kontextu města a života 
jeho obyvatel, tedy soulad mezi účelem (obsahem) 
a vzhledem (formou).“

v rámci ankety v roce 2013 občané odpovídali na otázku: „Kterou investiční akci města podporu-
jete po dostavbě plaveckého bazénu?“ MKS získalo 1987 hlasů (57,16 %) a Masarykovo náměstí 
1489 hlasů (42,84 %). Naše sdružení zavedlo a podporuje prvky přímé demokracie v řízení města             
Nové Paky a plně respektujeme rozhodnutí občanů. Proto je pro nás závazné, že další velkou inves-
tiční akcí z vlastních zdrojů města bude rekonstrukce MKS. 
v rámci programu Sportovců pro Novou Paku se cíl „Centrum města – projekt“ v bloku investic (mimo 
silnice a chodníky) umístil na druhém místě a dostal se tak s dokončením bazénu a rekonstrukcí MKS 
na pomyslné stupně vítězů. všechny tyto tři akce jsou pro nás velmi důležité. 
Pokud budeme mít důvěru občanů, tak v následujících čtyřech letech bazén dokončíme, MKS            
rekonstruujeme a připravíme projekt na centrum města. Projekt centra bychom chtěli v případě zís-
kání dotace i začít realizovat. z vlastních zdrojů by mohl být zahájen též v případě, že naopak získáme 
dotaci na rekonstrukci MKS. 

GeoMetrIe NáMěStí a blízKého oKolí

Na DuKelSKéM NáMěStí DorůStá 
zeleň Do PříJeMNé PoDobyC
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Cílíme na opravdu zásadním řešení. Chceme se inspirovat od nejlepších odborníků, a proto vypí-
šeme velkou architektonickou soutěž. zadání bude omezeno pouze rámcovými požadavky, jako je 
zástavba proluky v západní části, vymezení min. 1/3 náměstí pro pěší, zvýšení celkového množství 
zeleně, použití tradičních materiálů. v ostatním dostanou architekti volnou ruku. Kromě Masarykova 
náměstí s prolukou a parkovištěm chceme do architektonické soutěže zařadit i navazující prostory 
od autobusového nádraží až k vlakové zastávce. výsledky bude nutné důsledně veřejně projednat. 
Do konce roku 2016 chceme dokončit projektovou dokumentaci. ta by měla být připravena tak, aby 
mohla být případně realizována i po jednotlivých částech. v případě získání dotace zahájíme ještě 
v tomto volebním období výstavbu. 



FaSáDy JSou
Pro vzhleD
MěSta výzNaMNé

Masarykovo
náměstí

Středobodem centra je nepochybně 
Masarykovo náměstí. Podle našeho 
názoru je největší slabinou stávajícího 
řešení náměstí nedostatek prostoru 
výlučně pro pěší a nedostatek zeleně. 
Názor potvrzují i výsledky ankety, 
kde se 65 % občanů vyslovilo pro 
vymezení významné části Masarykova 
náměstí na dopravně zklidněnou zónu. 
Chceme, aby pěší zóna tvořila nejmé-
ně 1/3 plochy náměstí s významným 
zastoupením stromů a květinové 
výzdoby. Nechceme se ubírat cestou 
těch měst, kde výsledkem mnohami-
lionových výdajů je pouhé předláždění 
náměstí. Možných řešení je opravdu 
mnoho, a proto je nyní těžké předjímat 
skutečnou budoucí podobu, 
tu by měla stanovit architektonická 
soutěž. 
Některé menší věci bychom přesto 
chtěli uskutečnit již v následujících 
čtyřech letech. Jedná se zejména 
o rekonstrukci dlažby na podloubí.
to sice není ve vlastnictví města, 
ale přesto bychom chtěli iniciovat 
a podpořit sjednocení a opravu jeho 
dlažby. Samozřejmě bude nutné 
učinit i akutní opravy dlažby či schodů 
na ploše náměstí samého, např. před 
domy čp. 6 až 8, tedy od besedy 
ke kostelu. Dále bychom chtěli 
prostřednictvím grantu města podnítit 
a podpořit opravu a obnovu těch fasád 
v jádru města, které budou respekto-
vat historické a památkové hodnoty.

zachování historie
uvědomujeme si, že výraznou 
dominantou náměstí je budova hotelu 
Centrál, a to jak z hlediska architekto-
nického, tak funkčního. bez pořád-
ného Centrálu nebude plnohodnotné 
náměstí. Po dlouhém období blokace, 
kdy byl hotel předmětem exekuční-
ho řízení, má hotel nového vlastníka         
a provozovatele. to, že se o oživení 
Centrálu pokouší velmi důvěryhodné 
společenství občanů, za kterým je 
vidět velký kus práce, je pro město 
opravdovou nadějí. S novým provozo-
vatelem, který si na sebe vzal 
velké břemeno, aktivně jednáme
a budeme podporovat všechny 
aktivity vedoucí ke zlepšení stavu.

Centrum města

SChoDy u č. P. 6 
ChCeMe oPravIt

v roCe 1965 bylo 
Ještě KoMPletNí

bez ProluKy



provozovny
restrikce proti hazardu pomohla uzavřít hernu u kostela a nový záměr vlastní-
ka nemovitosti, vytvořit zde kavárnu, považujeme za pozitivní. Město by chtělo 
od kraje získat pod kontrolu i budovu Integrované střední školy vedle kostela. 
škola přestěhovala zbylé učebny do nově rekonstruované budovy v Kumbur-
ské ulici, město má však velký zájem na tom, aby byl uprázdněný objekt řádně 
využit a nechátral.

parkování
západní část náměstí tvoří proluka vzniklá po vybourání staré zá-
stavby a parkoviště pod náměstím. tyto pozemky nebyly ve vlast-
nictví města a měly téměř dvacet vlastníků. v minulém období jsme 
intenzivně pracovali na výkupu těchto pozemků a nyní je již město 
vlastní zcela. Parkoviště bylo částečně zazeleněno.

herNa zrušeNa. ProvozovNa Je NyNí 
KavárNa! to Je MíSto autoMatů Pro 

MěSto Dobré řešeNí
buDovu Po PřeStěhovaNé šKole 

ChCeMe oD KraJe zíSKat
I ParKovIště MuSí zaPaDat 

Do CelKové KoNCePCe

Centrum města



proluka 
Město má tak nyní možnost rozhodnout o využití tohoto prostoru. 
Je to ale i velká odpovědnost, neboť z architektonického hlediska 
bude zástavba této proluky nepochybně nejdůležitějším počinem v centru 
města. Do budoucna je to pro město obrovská příležitost vytvořit kvalitní 
veřejný prostor, ale i velká hrozba, že se zde postaví něco „megaloman-
ského“, jako byl za minulého režimu návrh obchodního centra,
který bohudík nebyl realizován.
Máme za to, že město musí mít budoucí zástavbu tohoto prostoru plně 
pod kontrolou. zástavba by měla vycházet z celkového návrhu rekonstruk-
ce centra a měla by respektovat pohledy na klášterní kostel. Je zde i napří-
klad příležitost získat další parkovací místa v centru za pomoci podzemních
garáží pod budoucí zástavbou.
Máme za to, že není třeba příliš tlačit na pilu a proluka může být zastavěna 
klidně až v příštích 10–20 letech. Prostě jen tehdy, pokud bude mít nové 
řešení odpovídající kvalitu a trvalou hodnotu. Krátkodobě chceme v daném 
místě upravit zeleň a instalovat přenosnou geologickou expozici, 
tak aby prostor mohl být prozatím lépe využíván pro odpočinkové účely.
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oD záPaDu Je NyNí 
NáMěStí otevřeNé

MíSto Pro DočaSNou 
GeoloGICKou exPozICI

ProluKu Na záPaDě NáMěStí Se 
MěStu KoNečNě PoDařIlo zCe-
la vyKouPIt
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soutok rokytky
a brdského potoka 

významná je i oblast směrem k auto-
busovému nádraží. toto místo kolem 
soutoku rokytky a brdského potoka 
má i určitý symbolický význam v tom, 

že přirozeně ohraničovalo nejstarší 
část města. tento prostor bychom 

chtěli při zachování parkovacího stání 
částečně parkově upravit. Možnost pro 
organizované parkování vidíme i v části 
nevyužité travnaté plochy při vjezdu do 

autobusového nádraží s pěším 
napojením na stávající přechod. 

věříme, že právě architektonická soutěž 
může přinést další nové návrhy využití 

tohoto, jakož i dalších prostorů 
v zájmovém území. Právě nezaujatost 

a vymanění se z určitých stereotypů 
mohou přinést náhledy, které zatím 

nejsme svojí omezenou optikou, která 
může být až příliš vázána na stávající 

využití, schopni vidět.  

tyršova ulice
Na západní část náměstí navazuje tyršova ulice, na jejímž konci je zastávka a vchod do nově 
zrekonstruovaných Jírových sadů. I tento prostor musí být nezbytnou součástí projektu revitaliza-
ce centra. Myslíme si, že i toto prozatím poněkud zanedbané místo má v sobě solidní potenciál. 
Jsme rádi, že nový provozovatel stánku u zastávky zkultivoval prodej. Město zde nyní vykupuje 
pozemek s drážním domkem. Jednáme o možnosti vykoupit i zahradu mezi MKS a sokolovnou. 
Naší dlouhodobou ambicí je zde utvořit prostupný veřejný prostor s parčíkem mezi knihovnou 
a MKS na straně jedné a zastávkou a sokolovnou na straně druhé. Dále chceme zlepšit dopravní 
napojení na ulici u trati a vytvořit další parkovací místa v centru.

ulICe F. F. ProCházKy vPravo Je hotová 
tyršovu vlevo Je třeba PřIChyStat

v MíStě SoutoKu roKytKy a brDSKého PotoKa vIDíMe velKý PoteNCIál

Centrum města


