
M Ě S T S K Ý  R O D I N N Ý  P A R K

REVITALIZACE PARKU 
HÁJEČEK



ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA

• Park Háječek má možnost stát se místem, kde bude 

možné celoročně trávit volný čas. 

• Vytvořit prostor, kde lidé budou trávit volný čas 

různou aktivní a pasivní formou. 

• Ostatní parky v Českých Budějovicích jsou většinou 

průchozí a cílem revitalizace je vytvořit spektrum 

možností pro setrvání v parku na delší dobu. 



ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA

• Park by mohl získat novou dominantu (kavárna, restaurace
místo bývalého K-centra a letního kina)

• Projektovat park, aby byla zajištěna co největší průchodnost a

otevřenost vzhledem k okolním "příchozím" cestám.



ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA

• Revitalizace parku ve smyslu získání nové image jako místa 

vhodného, čistého a bezpečného.

• Možná tematická vizualizace paku na různá témata např. 
"vesmír a hvězdy"



ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA

• Zachování  stávající  „zelené“ dispozice/ půdorysu parku. 

• Vytvoření prostoru pro podnikatele (provoz restaurace, 
půjčovny sportovního vybavení )

• Pro jakoukoliv další revitalizaci parku doporučujeme zrušení 

letního kina a vytvoření nového prostoru na jeho místě



NÁVRH ŘEŠENÍ

Oblast A

Oblast BOblast C



OBLAST A - SOUČASNÁ ZELEŇ -
NÁVRHY ŘEŠENÍ

• Oprava schodů + bezbariérový sjezd

• Nové definovat umístění laviček a křovin (resp. jejich úprava s 

cílem více prostor otevřít/jako prevence proti sociálně 

nepřizpůsobivým osobám)

• Stávající trasy přizpůsobit i pro využití koloběžek a in-line sportů 

/propojení v jeden okruh/

• Doplnit o vhodně situované stolky pro piknik, deskové hry 

apod. 

• Odstranit oplocení v celém parku a zcela ho otevřít jako volně 

průchozí zónu



OBLAST B - KC CENTRUM/PLÁTNO

• Přebudovat stávající budovu K- centra v zahradní kavárnu s 
možností kryté terasy/atria otevřeného směrem do letního kina

• Zbourat stávající promítací stěnu 

• Zachovat prostranství (tj. stávající trávník před promítací zdí) 

pro volné použití návštěvníků kavárny



OBLAST B - SOUSOŠÍ

• Možností je obnovit funkci fontány včetně vody 

• Další možností je odstranění stávajícího sousoší (umístění soch 

do depozitáře) a využití "díry v zemi" pro jiné účely (např. 

pískoviště, voda)

• Okolo fontány vytvořit sezení  z laviček doplněné popř. o stoly, 

prvky pro dětskou zábavu



OBLAST C - PROSTOR HLEDIŠTĚ 
LETNÍHO KINA

• Odstranění laviček a vrchní části zastřešeného hlediště a 
promítací místnosti

• Možnosti pro využití:

• Varianta volné plochy, která by byla 

pouze zpevněná a své využití by si časem 

našla sama (např. místo pro drobné akce 

• Varianta částečně zastavěné plochy 

např. vytvoření dispozice pro pořádání 

menších kulturních akci s využitím podia 

(loutkové divadlo, živé umění)



OBLAST C - PROSTOR HLEDIŠTĚ 
LETNÍHO KINA

• Varianta uměle vytvořeného přírodního kopce - dle možností zatravnit. 

Letní využití - programy pro děti (dílny, hlídání, cvičení …). Zimní využití -

kopec na sáňkování. 

• Varianta využití zadní části tribuny pro  zázemí pro půjčovnu sportovních 

potřeb a náčiní /koloběžky, inline,  badminton, dětská kola, petang, 
minigolf, kuželky, lodičky …)  


