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příčný řez svahem zahrad Břevnovského kláštera

letecký pohled na Břevnovský klášter a přilehlé zahrady hlavní situace zahrad v Břevnovském klášteře

ZAHRADY BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA_Praha_2008-2010/2010-2012_ SANT EN CO / Atelier M1 architek   s.r.o. / Atelier PROMIKA s.r.o.



revitalizace Karlova náměs   - zadávací řízení se soutěžním dialogem 2017/2018_A3_por  olio referencí

2

lokalita:
hlavní autor/autoři:

zadavatel:

typ projektu:
inves  ční náklady:
rok realizace:
rok návrhu:

oranžerie v zahradách Břevnovského klášterazahrady Břevnovského kláštera s oranžeriícesta vedoucí od oranžerie k jednomu ze vstupů do zahrad

západní křídlo oranžeriepohled ze zvonice Břevnovského kláštera přes oranžerii směrem na sever

křížení hlavních os zahrad Břevnovského kláštera oranžerie v zahradách Břevnovského kláštera

průhled jednou z hlavních os na zahradní glorlet „Jose  a“ terasy zahrad Břevnovského kláštera

ZAHRADY BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA

Atellier M1 architek   s.r.o. - zajištěny všechny stupně PD ve funkci GP, stavby zrealizovány, zkolaudovány

Břevnov, Praha 6, Česká republika
Atelier M1 architek   s.r.o.

Benedik  nské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
2008 - 2010

2010 - 2012
117.000.000,- Kč bez DPH

rehabilitace a zpřístupnění klášterní zahrady veřejnos  , oprava oranžerie
Zahrady břevnovského kláštera 
byly po čtyřice   letech devastace 
během vlády komunistů  ve velmi 
špatném stavu, např. z oranžerie 
zbyly jen trosky, terasové zdi byly 
rozpadlé, zahradní gloriet “Jose-
 a” poničený, zničená a místy 

zmizelá cestní síť, zarostlá zeleň 
plná náletů. Autorem barokního 
areálu břevnovského kláštera včet-
ně zahrad a všech objektů v zah-
radách byl v 1.pol. 18. Stole   byl 
K.I. Dientzenhofer. Hlavním úkolem 

bylo tedy především vrá  t této 
nesmírně cenné barokní památce 
původní strukturu i detaily a zah-
rady revitalizovat pro kvalitní pobyt 
veřejnos  . 
Nejprve jsme tedy museli provést 
důkladnou analýzu historických 
map a ikonografi e, abychom 
původní strukturu mohli iden  -
fi kovat. Následně byl zpracován a 
realizován projekt, jenž na jed-
nu stranu důsledně vrací areál 
do původní podoby, přesto však 

zahrnuje soudobé funkce i potřeb-
né technické vybavení – zahrada 
i objekty v ní slouží dnes jako 
veřejný park. V případě oranžerie 
se například jednalo o zno-
vupostavení stavby, ze které zbylo 
jen torzo, přičemž bylo nutné velmi 
nenápadně integrovat soudobé 
technické a tepelně-technické 
atributy. Revitalizovaný areál zah-
rad je nyní po třech letech provozu 
intenzivně navštěvován a oblíbený 
jako místo klidu a odpočinku.



revitalizace Karlova náměs   - zadávací řízení se soutěžním dialogem 2017/2018_A3_por  olio referencí

3
celková situace Parku Na Špici

PARK NA ŠPICI_Pardubice_2011-2013/2014_ SANT EN CO / Atelier M1 architek   s.r.o. / Atelier PROMIKA s.r.o.



revitalizace Karlova náměs   - zadávací řízení se soutěžním dialogem 2017/2018_A3_por  olio referencí

lokalita:
hlavní autor/autoři:

rok návrhu:
zadavatel:

rok realizace:
inves  ční náklady:
typ projektu:

4

situace širších vztahů

původní síť cest doplněná o přístup k vodě, mobiliář a hřištěnová lávka přes Chrudimku 

zpevněný břeh Labe jako přístup na kotviště a zároveň pobytové molo různý materiál cest a prostranství odpovídá jejich charakteru

soutok Labe a Chrudimky dětské hřiště včetně jednotlivých prvků zachování charakteru místa vhodným materiálem cest a mobiliářem

Atellier M1 architek   s.r.o. - zajištěny všechny stupně PD, stavby zrealizovány, zkolaudovány

PARK NA ŠPICI
Pardubice, poloostrov na soutoku Labe a Chrudimky

Atelier M1 architek   s.r.o.

statutární město Pardubice
2011 - 2013
2014

35.801.623,- Kč vč. DPH
oživení zanedbaného přírodního parku na soutoku 

Cílem projektu bylo oživení 
zanedbaného přírodního parku na 
soutoku Labe a Chrudimky v těsné 
blízkos   historického centra Par-
dubic, jeho zpřístupnění veřejnos-
  a zvýšení pobytových kvalit.

Území má významnou přírodní 
hodnotu, je součás   systému 
ochrany přírody NATURA 2000, 
uprostřed poloostrova se nachází 
hnízdiště vodního ptactva.
V roce 2011 jsme nejprve provedli 

analýzu území a jeho potenciá-
lu a hodnot, poté jsme navrhli 
program revitalizace, jehož hlavní 
body byly tyto:
- Všechny břehy Labe i 
Chrudimky zobytnit – mlatové 
cesty, mola, schody k řece
- Zachovat I přes oživení 
přírodní ráz území s důrazem na 
ochranu jezera Čičák uprostřed s 
hnízdištěm ptactva
- Pro přitáhnu   veřejnos   

vytvořit dvě pobytová ohniska 
parku: a) ohnisko rekreační upros-
třed parku – sportovní hřiště, pa-
vilon nad jezerem, dětské hřiště, 
schody a molo k Labi
b) ohnisko  na Špici – Loděnice 
kanoistů, Lávka přes Chrudimku, 
schody k Chrudimce, molo, špice 
na soutoku – ART, budoucí lávka 
přes Labe (plánována).

Řešené území
Park Na Špici

napojení území přes Labe
-lávka kolmo přes řeku
-bez mimoúrovňového křížení

napojení území přes
Chrudimku

Halda

Stavařov

Labe

Spojilský odpad
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venkovní výstava a konzervace archeologického nálezu vápenné pece

rekonstrukce staré koleje

AREÁL JEZUITSKÉ KOLEJE V KUTNÉ HOŘE_Kutná Hora_2010/2012_ SANT EN CO / Atelier M1 architek   s.r.o. / Atelier PROMIKA s.r.o.



revitalizace Karlova náměs   - zadávací řízení se soutěžním dialogem 2017/2018_A3_por  olio referencí

lokalita:
hlavní autor/autoři:

rok návrhu:
zadavatel:

rok realizace:
inves  ční náklady:
typ projektu:

6
rekonstrukce staré koleje

venkovní výstava a konzervace archeologického nálezu vápenné pece

Atellier M1 architek   s.r.o. - zajištěny všechny stupně PD, stavby zrealizovány, zkolaudovány

AREÁL JEZUITSKÉ KOLEJE V KUTNÉ HOŘE
Kutná Hora, Česká republika

Atelier M1 architek   s.r.o.

Středočeský kraj
2010

2012
140 000 000,- Kč vč. DPH

rekonstrukce objektů kulturní památky
Projekt jeho rekonstrukce začal v 
roce 2009 architektonickou studií 
zahrnující všechny budov a vnější 
plochy. Atelier zpracoval ideo-
vý koncept a i významně ovlivnil 
původně plánovanou funkční náplň 
areálu, jako původně plánované 
obra  ště autobusových linek a 
rozsáhlé parkoviště, pro které se 
atelieru podařilo najít jiné umístění. 
K realizaci pak získal pouze projekt 
několika  budov a část vnějších 
ploch. Areál byl v době započe   
stavby zdevastovaný pobytem vojsk 

za 2.sv. války a následně i vojen-
ským využi  m v době komunis-
mu. Historicky cenné prvky tak 
byly skryty pod nánosy betonu a z 
původních prvků zbývaly jen frag-
menty. Atelier se snažil od počátku 
o co nejméně sterilní rekonstrukci. 
Snažili jsme se vyzvednou stáří 
stavby a jedno  lvých jejích čás   
jako přednost, vnímali jsme jed-
notlivé materiály a historické prvky 
jako svědky a pamětníky minulos  . 
Hlavní snahou tedy bylo vyhnout 
se především novodobým stave-

bním systémům, vše jsme chtěli 
obnovovat tak jak se stavělo před 
200 lety; masivní dřevěné podlahy 
ze širokých fošen, kované hřebíky, 
ruční sklo v oknech, barokní pro-
fi lace nebo ručně kovanné kování 
oken. I u nových prvků v sou-
dobém designu je jejich podstata 
a zpracování stejně nadčasová 
jako u prvků původních. Proto  je 
například na půdě místo sádrokar-
tonu použito laťování a jutová 
tkanina a ve všech nových prvcích 
upřednostněná přírodní ocel a sklo.celková situace



revitalizace Karlova náměs   - zadávací řízení se soutěžním dialogem 2017/2018_A3_por  olio referencí

7

FREDERIK HENDRIKPLATSOEN_Amsterdam_2012-2014/2014-2015_ SANT EN CO / Atelier M1 architek   s.r.o. / Atelier PROMIKA s.r.o.

       PLAN 
1. Platanus square (realized)   3. Playground (realized)    5. Sport plane (to be realized in next fase)
2. Tram roundabout integra  on (realized)  4. Entrance parking garrage (to be realized in next fase)

      Concept: traffi  c separated three parts into one park atmosphere

        Concept: visual axes and enhanced visibility for social security

       Concept: traffi  c separated three parts into one park atmosphere

       Concept: Balance between openess and visibility and in  macy

1.

2.

3.

3.

4.

1.

3.

4.

5.

6.

2.

1.
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FREDERIK HENDRIKPLATSOEN

This late 19th century pocket park in Amsterdam renovated by in a process of interactive 
coproduction with stakeholders and local artists. 
The starting point of the design was to maximize the amount of green. All monumental trees 
are preserved. The aim is to create from the three lose park parts separated by traffic one park 
experience. The new path structure strengthens the internal coherence. The pressure of the traffic 
leading through the park is decreased by changing the asphalt into clinker brick and reducing the 
traffic speed to 30 km/h. In the surrounding living street the amount of parking places will be reduced 
and the park thus enlarged thanks to a parking garage under the water of the canal which entrance is 
carefully integrated in the design (still in process to be build).
It is a search for balance between the openness and connectivity strengthened by visual axes and the 
cosiness of the interior space creating different locations for different functions and current uses.

5. Adding new func  ons to the park - playground.

1. Renewal of the paths system. 2. Art pices by Joep van Lieshout placed in the park.

4. Art pices by Joep van Lieshout used also as play objects.3. Detail of playground.

6. Path umder the play objects of the playground.

(dokumentace pro stavební povolení)

Amsterdam, Nizozemí
Buro Sant en Co - vedoucí projektu Edwin Santhagens

 Město Amsterdam
2012 -2014

2014 - 2015 první fáze
4.800.000 EUR

Renovace historického pocket parku v par  cipa  vním procesu
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SITTARD PARK_Si  ard_2011-2013/2013-2017_ SANT EN CO / Atelier M1 architek   s.r.o. / Atelier PROMIKA s.r.o.

       New spa  al plan that was based on the original design of         
Tersteeg

1.

11.

12.

10.
9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.14.
13.

       Concept: Create a rela  on with surrounding landscape

      Concept: Strengthen the variety of trees in type and age

      Concept: Create an internal park structure

       Concept: Connect park strongly with surroundings

1.Duck pond  9. Playground
2. Tennis courts  10. Even  ield and building
3. Pinetum   from former swimming pool
4. Keutel stream  11. Restaurant Ophovener Molen
5. Mill stream  (Water mill)
6. Small pond  12. Rowing pond
7. Mirror pond  13. Geleen stream
8. Fishway   14. Natural play area

       PLAN  (Preliminary design 2013)

       BIRD EYE VIEW Ar  s  c impression

4. 6.

5.

3.

1.
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SITTARD PARK

The City Park Sittard was designed by DF Tersteeg in 1920 according to the design principles of the 
New Garden Architectural Style as a public park with a distinctive ensemble of straight and curved 
lines, strongly linked to its immediate surroundings. Today the park has the status of a national 
monument. The original design of Tersteeg was however only partly implemented and the park 
quality has degraded over the years. The characteristic lines and fields disappeared. The fluctuating 
groundwater levels, the quality of the soil and recent storms have affected the old trees badly. The 
original architectural elements are in a bad condition or have disappeared through time. Besides that, 
the park trails are uneven and damaged and there is a need for updating the park functions. Buro 
Sant en Co led by landscape architect Edwin Santhagens prepared a restoration plan and came about 
through a comprehensive integrated and interactive planning process, in which was investigated how 
the park can be restored, in the spirit of the original design but accommodating current needs and 
use and lowering the maintenance costs while keeping the spirit of the original plan.

1. View of the park with old trees and the duck pond.

3. Simplifi ed plan  ng. 4. Restora  on of the duck pond and new plan  ng.

5. Restora  on of the duck pond - simplifi ca  on of shape to improve the water circula  on and water quality, reconstruc  on of bo  om and banks. 6. Rconstruc  on of paths and plan  ng  - reconstructed path and replanted tree lanes.

2. One of the new added func  ons - a natural playground.

(historická analýza, dokumentace pro územní rozhodnu  )

Si  ard, Nizozemí
Buro Sant en Co - vedoucí projektu Edwin Santhagens

 Město Si  ard-Geleen
2011-2013

2013-2017 první fáze
8.400.000 EUR

Renovace historického parku
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OOSTERPARK_Amsterdam_2007-2017/2014-2017_ SANT EN CO / Atelier M1 architek   s.r.o. / Atelier PROMIKA s.r.o.

3.

4.

1.

1.

2.
2.

      DEFINITIVE DESIGN  
Realised objects:
1. Source element - fountain and play object
2. Playground
3. Fountain water playground
4. Event square

      EXTENDING THE PARK
Only half of the original design by Springer was 
realized. The second half was build up. The aim was 
to enlarge the park and integrate the buildings in the 
park in the spirit of the original design.

     STARTING POINTS

for the design of Oosterpark:

Bring the park  ll the buildings

New func  ons related to the park 
program in the buildings

New func  ons spread in the park
but integrated in the historical design

Addap  ng the path structure and the 
connec  ons

Improving the water cycle and crea  ng 
a beginning and end

        OVERALL DESIGN BIRD EYE VIEW
Ar  s  c impression

         

           DEFINITIVE DESIGN  Fase I-II
The Branches bridge design
Deasign of steel plates for fencing and
realisa  on picture

3.

4.

5.

6.
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OOSTERPARK

Oosterpark Amsterdam is a monumental city park in Amsterdam East. The original park design from 
1891 by L. A. Springer was never finished. Only the south half was realised, while the northern part 
contains private buildings and enclosed plots. A reason for the City to double the current park and 
renew it to meet the current needs. 
The park was once intended as a large urban park but it no longer met the current needs. Major 
maintenance for the park was being discussed. The design is based on the idea of renewing the 
historic park with respect for history and monumentality, keeping the spirit and structure of the 
historical design and at the same time revitalize it in terms of functions. The park is reunified, dead 
spaces behind the buildings are redesigned and revived, the historical buildings are more visible. The 
doubled park is suitable for the use and functions of today and the future. It is, says the committee, 
more than a park design – it hugely improves the functional value of Oosterpark as an urban space.

1. The fountain at the head of the pond by Hotel Arena. 2. Playground behind former open air school. 

3. Events square func  ons both as a place for events and as a garden 4. The play fountain - integrated in the historical design structure.

5. The event square during small concert. The edges of the perenial fl owerbeds as si   ng elements. 6. The play fountain - a new city func  on integrated in the historical design structure.

(dokumentace pro stavební povolení, dozor nad realizací)

Amsterdam, Nizozemí
Buro Sant en Co - vedoucí projektu Edwin Santhagens

 Město Amsterdam
2007-2017

2014-2017 první fáze

Revitalizace a rozšíření historického parku
15.000.000 EUR
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