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DECENTRALIZACE PARKU

VODNÍ PRVEK

Město i jeho okolí výrazně formovala geologie a morfologie krajiny. 
V nejstarších dobách zde byly močály a bažiny, později oblast 
ovlivnila vulkanická činnost. Od 15. století se krajina začala pozvolna 
proměňovat kvůli těžbě uhlí a nyní se nastupujícími rekultivacemi 
stává i krajinou jezerní. 
Geologie a morfologie místa nás inspirovala k pojetí parku. Výrazná 
terénní modelace zdůrazněná pomocí teras odkazuje na člověkem 
vytvořenou důlní krajinu. Terasy jsou základním kompozičním prvkem 
parku. Vytvářejí příčná pěší propojení, jsou aktivními pásy, na nichž 
jsou umístěna dětská a workoutová hřiště, pódium, kavárna, posezení, 
vodní prvek i některé sochy. 
Dochází tak k určité decentralizaci parku. Původní jádro tvořené 
soustavou tří vodních prvků je kompozičně zachováno. Dva z nich 
jsou nahrazeny kavárnou a pódiem, třetí je zrekonstruován. Původní 
kompozici doplňuje několik dalších aktivních center. Terasy jsou 
zároveň provázány pěšinami, které zajišťují komfortní prostup napříč 
parkem.

terasy umožňují příčné prostupy parkem chodníky propojují terasy a zajišťují komfortní úhlopříčný prostup centrální kompozice stávajících vodních prvků

část stávajícího vodního prvku bude obnovena - dno teras a bazénu 
bude navýšeno, navržena je nová technická komora a rozvody

rozprostření aktivit do všech částí parku

TERASY A CHODNÍKY

KONCEPT 

TERASY JAKO SPOJNICE

Sopky - hřiště pro nejmenší Workoutové hřiště Herní prvky

multifunkční hřiště u stadionu

Lom Bílina. Foto: Oldřich Hájek

lezecké úchyty a skluzavka

houpací sitě

do nitra sopky

úkryt

VAZBY NA OKOLÍ

AKTIVITY

HERNÍ PRVKY
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Skákací panák 
V každém poli je vyobrazen trilobit 
jiného druhu. Děti se tak mohou 
seznámit s faunou žijící v dávných 

dobách. 

Křížovka z hornin
Ve čtyřech polích jsou uloženy různé druhy hornin. Z 
každého pole vedou další políčka, která jsou určena 
pro vyplnění tajenky (jména horniny) křídou.

Stupnice tvrdosti minerálů 
Deset stupňů, potupně zvyšujících se 
vzhůru. Každý stupeň reprezentuje tvrdost 
minerálů podle Mohsovy stupnice tvrdosti. 

Slackline po geologických epochách
Na zemi jsou vyznačeny jednotlivé 
fáze a k danému období je přiřazen 
typický živočich nebo rostlina. 

nadhledová perspektiva
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Důležitou součástí návrhu parku je hospodaření 
s dešťovou vodou a adaptace na nadcházející 
změny klimatu. Podpora retenčních vlastností 
vegetačních ploch umožní vsakovat dešťovou vodu 
nejen z oblasti parku, ale i okolních zpevněných 
prostranství a střech budov v městském centru. Sníží 
se tak zátěž kanalizační sítě, náklady na závlahu 
vegetace a současně se zlepší mikroklimatické 
podmínky v parku, jelikož odpařovaná voda bude 
snižovat teplotu vzduchu. Navrhujeme mozaiku 
pobytových – intenzivněji udržovaných trávníkových 
ploch a extenzivní luční vegetace, která zadržuje 
větší množství vláhy a nevyžaduje časté kosení. 
Podél třídy Budovatelů vznikne kaskáda průlehů 
s mokřadní vegetací, umožňující zadržovat a 
postupně vsakovat větší množství vody z okolních 
zpevněných ploch.

mokřadní vegetace s vodním prvkem v pozadí

KOORDINAČNÍ SITUACE ZELENĚ

cesty - 
probarvený asfalt

stojany na kolalavičky podél cest

vodní kaskády - zvednutí a 
zdrsnění dna

původní dlažba

mokřadní vegetacekvětnatá loukapobytový trávníkodpadkový koš

terasy - 
tryskaný beton 
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HOSPODAŘENÍ S 
DEŠŤOVOU VODOU
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KONCEPCE OBJEKTŮ
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DOMEK SPRÁVCEPÓDIUMKAVÁRNA

toalety 13,4 m²

zázemí správce 18,2 m²

sklad 10,6 m²

zastřešené sezení 54,3 m²

zázemí 6 m²

scéna 30,1 m²

posuvná stěna

opona

terasa 30,5 m²
obytná střecha 70,1 m²

uspořádání stolů

pro oslavu

pobytové schody

27,4 m²

zázemí kavárny

8,6 m²

sezení s barem 44 m²

sklad pod schody

7,9 m²

sklad 

5,4 m²
toalety 11,4 m²

odpad 2,1 m²
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