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Původní stav





 Revitalizací parku vznikl kvalitní městský prostor pro oddech širokého spektra 
uživatelů z okolí. Centrální část parku je tvořena zpevněnou mlatovou plochou 
lemovanou velkoformátovou dlažbou Obojí je světlé barvy, čímž se eliminuje 
přehřívání. Voda ze zpevněných povrchů je sklonem sváděna do tzv. dešťového 
záhonu. 



Celková situace



 Princip dešťového záhonu je založen na modelaci terénu, 
kdy se střídají rovné úseky s prohloubenými, které umožňují 
zachytit velké množství srážkové vody, a to i z přívalových 
dešťů. Díky štěrkovému substrátu se voda postupně vsakuje a 
zůstává v parku k dispozici rostlinám. 

 Rostliny navržené v tomto dešťovém záhonu se dokáží 
přizpůsobit jak suššímu období, tak snesou i krátkodobé 
zamokření. A samozřejmě plní i funkci estetickou, kdy záhon 
ožívá již časně zjara kvetoucími cibulovinami, zejména 
narcisy, následují trvalky a během léta dorůstají okrasné 
traviny. 

 Drobné cibuloviny kvetou i v trávníku v západní části, dále 
byly v parku dosazeny listnaté stromy a keře a kompletně 
byly obnoveny travnaté plochy.



Schéma trvalkových záhonů



Štěrkové záhony



Dešťový záhon



Jarní efekt štěrkového záhonu



Letní efekt dešťového záhonu



Osazovací plán – dešťový záhon



Umělecké dílo v zahradní architektuře

 Dominantním prvkem parku se stalo sousoší Milenci od 
akademického sochaře Miroslava Jiravy. V čele parku 
stálo již od roku 1966, později však vedle něj byla 
dostavěna samoobsluha a tak se dostalo sousoší mimo 
park, kde chátralo. 

 V rámci revitalizace parku se ve spolupráci s Galerií 
hlavního města Prahy podařil přesun sousoší na nové 
místo a také bylo kompletně restaurováno.



Sousoší Milenci



Přemístění sousoší Milenci



Sousoší Milenci



Sousoší Milenci



A také něco pro děti 

 Přestože je park navržen i na základě výsledků participace spíše 
jako klidový, v jeho rohu byl navržen malý koutek pro děti. Jedná 
se o terénní modelaci, která je překryta gumovým probarveným 
povrchem s autorským grafickým vzorem. Součástí modelace je 
nerezový tunel – domeček. Celá tato plocha je vymezena širokým 
dřevěným sedacím schodištěm. 

 Místo není klasickým dětským hřištěm, kde by byl ruch a hluk, ale 
spíše místem, kde se děti na chvíli zabaví, když jsou venku na 
procházce s rodiči.  Pro zvýšení bezpečnosti je v parku nové 
veřejné osvětlení a park je dostatečně vybaven mobiliářem. 



Jak se vám líbí?





Vzpomínka na otevření hřiště



Děkuji za pozornost.


