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MĚSTSKÝ PARK U VODY

Park mezi Dukelskou ulicí a Malší, kdysi zahrada bývalého Německého domu, je dnes pevně 

vevázán do soustavy parkově upravených Budějovických nábřeží. Tato síť zelených ploch podél 

vody, propojující centrum města s okolní krajinou, je hodnotou sama o sobě. Park leží na přechodu

mezi jádrem města a předměstím. Z obou stran je obklopen významnými veřejnými budovami, pro 

jejichž uživatele představuje přirozené relaxační zázemí. 

Současná podoba parku ale příliš nedovoluje tuto jeho funkci plně rozvinout. Zapojení prostoru do 

soustavy propojených městských nábřeží posílilo tranzitní charakter území. Vnitřní provoz parku 

tak komplikuje rostoucí cyklistická doprava, vytvářející četná kolizní místa. Zejména vedení 

cyklotrasy podél vody odřezává vnitřek parku od řeky. Uživatelské kvalitě parku nepomáhá ani 

přerostlá zeleň (zejména keřové patro) a necitlivé vedení parovodu nejlepšími travnatými plochami.

STROMY, ŘEKA, TRÁVA

Ze sociologického šetření vyplývá, že veřejnost by si přála spíše nenásilné úpravy, které by 

zlepšily využitelnost parku nad rámec pouhého procházení. Zatímco negativně jsou vnímány 

necitlivé druhotné zásahy (nejvíce lidem vadí parovod, špatné povrchy a zábradlí), naopak nejvíce 

veřejnost oceňuje krajinářské kvality parku (vzrostlé stromy, vazbu na řeku a travnaté plochy). Přes

široký rozptyl návrhů a požadavků lze vyčíst společnou potřebu odstranění kolizních vztahů, 

bránících plnohodnotnějšímu využití parku (podle respondentů nejvíce chybí lepší přístup k vodě, 

oddělení cyklistické dopravy a prostor pro dětské hry).

NOVÉ KORZO

Úprava parku, vedoucí k naplnění popsaných představ,  bude vyžadovat soubor několika různých 

opatření rozdílné náročnosti:

a) Zachování smysluplného

Zachovány musí být pokud možno všechny vzrostlé stromy. Káceny by měly být (po předchozím 

arboristickém posouzení) pouze stromy neperspektivní, poškozené či druhově nevhodné. 

Kompoziční kácení je nutno omezit na naprosté minimum, vyžadované novými provozními 

potřebami. Vstupy do parku od mostů a z ulice zůstanou zachovány beze změny, zejména kvůli 

stavební podstatě mostních konstrukcí. Beze změny zůstane i vedení chodníku v Dukelské ulici, a 

to včetně parkovacích stání. 

b) Odstranění nevhodného

Kvůli zpřehlednení a údržbě parku bude nutno dostranit přerostlé keřové porosty. Zcela bude 

odstraněn nevhodný a dožilý městský mobiliář a herní prvky. Bariéry v podobě zábradlí a pod. 

budou zrušeny v co největším rozsahu. Spletitá cestní síť s povchy v havarijním stavu bude také z 

větší části zrušena a nahrazena novým trasováním cest.



c) Úprava neodstranitelného

Nepřeložitelný parovod a jeho technické prvky budou integrovány do nové podoby parku. V 

ochranném pásmu podél trasy parovodu bude umístěn pás z kačírku, skýtající dopadové plochy 

pro demontovatelné dřevěné herní prvky (prolézačky, houpačky, pískoviště, sezení apod.). 

Přečerpávací stanice i s výdechy bude zakryta pochozí dřevěnou konstrukcí s vyhlídkou a 

klouzačkou. Na náspu u Krumlovského mostu vzniknou nové schody pro snadnější přístup do 

parku z této strany. Nábřežní hrana řeky se stane součástí nového pobytového schodiště.

d) Doplnění chybějícího

Nejvýznamnějšími zásahy do parku budou změna vedení caklotrasy a zřízení průběžného přístupu

k vodě. Břeh Malše bude mezi oběma mosty upraven jako městské pobytové nábřeží. Pozvolné 

schody umožní pohodlný a bezpečný přístup až k hladnině. Schody jsou navrženy jako dlážděná 

plocha, zpevněná na hranách kamennou obrubou. Tato úprava umožňuje širokou škálu aktivit - od 

procházení se a sezení přes koupání, nástupu do lodí až po rybaření nebo bruslení v zimě. 

Schody mohou být lokálně doplněny dřevěnými moly či pontony. 

Asfaltová cyklotrasa bude odkloněna mírným obloukem od břehu, čímž vznikne dostatečně velká 

klidová zóna u vody. Pobytové schody budou na horní hraně rozšířeny o pěší promenádu ze 

zatravněné dlažby. Zde budou umístěny také nové dřevěné lavičky. Cestní síť doplní prodloužení 

stávajícho chodníku od KD Slavia. Chodník bude předlážděn žulovou mozaikou. Různé druhy 

povrchů tak budou nenásilnou formou oddělovat různé druhy pohybu parkem.

V jižní části parku bude umístěno workoutové hřiště pro dospělé. Obě hřiště budou vybavena pítky.

V místě mezi dvěma hlavními cestami parkem navrhujeme umístit umělecký objekt, jehož podoba 

by vzešla ze soutěže.  

e) Udržitelná péče

Po odstranění přebytečné zeleně a obnově povrchů bude potřeba opět věnovat zvýšenou péči o 

travnaté plochy. Nepočítá se však s intenzivními, zavlažovanými trávníky. Spíše budou vytipovány 

plochy vyžadující častější údržbu. 

Redukcí cestní sítě dojde k úbytku zpevněných ploch a tím ke zlepšení bilance zeleně ve městě. 

Nevsakovatelné povrchy buou omezeny na hlavní asfaltovou cestu, ostatní povrchy umožňují 

částečné nebo plné vsakování. Voda ze zpevněných ploch bude svedena do trávníků. Kvůli 

nemožnosti zasahovat do ulice Dukelská se nepočítá s možností využívat dešťovou vodu z 

přilehlých veřejných budov.

Smyslem výše popsaných úprav je vytvoření moderního parku s přirozeně využívaným, živým 

městským korzem podél vody - parku, který bude v nejrůznější formě sloužit všem generacím.


