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Nový největší brněnský park ponese jméno po Richardu Hapalovi
Brno, 17. listopadu 2017

Nový park, který vznikne na bývalém odkališti Hády a bude největším v Brně, ponese jméno
po padlém studentu a odbojáři Richardu Hapalovi. Takový je výsledek tříměsíčního hlasování, v němž široká veřejnost mohla vybírat z několika možných návrhů. Do hlasování se zapojilo celkem 884 osob.
Vybudování Hapalova parku v lokalitě pod Hády je projekt, na němž společně s podporou vedení
města pracují spolek Studentské Brno a Teplárny Brno. „Označení Park Hády jsme brali jen jako
pracovní a bylo jasné, že dlouhodobě to není udržitelné, protože plánovaný park se tak nedostatečně odlišoval od pojmenování celé okolní lokality. Oblast Hádů, která se nachází nedaleko odkaliště, je asi sedmkrát větší než námi upravovaná plocha. Navíc do Hádů a jejich chráněných oblastí nezasahujeme. Považovali jsme proto za vhodnější park věnovat osobnosti, která se o něco zasloužila, něco dokázala a je spojená s Brnem,’’ řekl ambasador Studentského Brna Michal
Hořínek.
Veřejnost mohla od srpna do konce října hlasovat prostřednictvím internetu nebo osobně v rámci
dvou výstav studentských návrhů budoucí podoby parku, které se uskutečnily v Urban centru a
ve Společenském sále v městské části Brno-Vinohrady. Nominováno bylo celkem pět osobností,
jejichž jméno mohl park nést. „Naším favoritem byl profesor Vladimír List, který se zasloužil o progresivní podobu teplárenství v Brně a pomohl ke zlepšení životního prostředí v našem městě.
Rozhodlo ale hlasování a vybraný název se nám také líbí. Bude odkazovat ke studentům, kteří se
v tomto případě stali hybateli celého projektu,’’ uvedl generální ředitel Tepláren Brno Ing. Petr
Fajmon, MBA. ,,Myslíme si, že právě vzniká úplně nová souvislost mezi studenty a odkalištěm.
Studenti projekt vymysleli, studenti jej navrhli a studenti se budou podílet na jeho realizaci. V této
spojitosti bychom rádi odkázali na hodnoty, které jsou pro nás důležité, ty vložili do nového parku
a zároveň tím ocenili studenty, kteří zemřeli, abychom dnes mohli mít svobodný stát,’’ řekl Michal
Hořínek. Profesor List a ostatní nominované osobnosti budou mít v parku pamětní místo, kde budou uvedeny jejich příběhy.
Richard Hapala od mládí žil v Brně, kde vystudoval státní reálku a následně nastoupil na vysokou
školu, odkud po uzavření vysokých škol v roce 1939 odešel do Francie, aby se tam přidal k odboji. Po porážce Francie se dostal do Anglie, kde absolvoval letecký výcvik a stal se příslušníkem
věhlasné 311. perutě RAF. Po jednom z náletů se vracel spolu s posádkou a byl nešťastně sestřelen anglickým stíhačem, který si jejich bombardér spletl s nepřátelským.
V současné době probíhá výběrové řízení na hlavního projektanta, který dopracuje spolu se studenty jejich vítězný návrh, podle něhož se bude Hapalův park realizovat. V zimních měsících proběhne mapování lokality a kontrola stavu dřevin. V jarní fázi pak začne zpřístupnění oblasti a aktivace středu parku, tak aby do něj v létě mohli první návštěvníci. Realizace bude v etapách probíhat i v roce 2019. ,,Park chceme vytvářet postupně a budeme respektovat současný krajinný ráz.
Zároveň chceme zapojovat i veřejnost. Ta nám může dát zpětnou vazbu ohledně rozmístění navrhovaných multifunkčních prvků, které lze využít například k sezení a odpočinku nebo jako prolézačky, pískoviště, trampolíny, záhonky atd.,’’ uvedl Vojtěch Urban, jeden z autorů vítězného návrhu.
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