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Řešené území 



Z historie (kolem roku 1915) 
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Kašna se sousoším, vlevo 
v pozadí Kopeckého chata 
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Altán s předzahrádkou 
kavárny situované v 
jeho prvním podlaží 
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Výřez plánu města 
z doby kolem r. 1930  
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Nerealizované 
projekty  (rok 1895)  
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Návrh na regeneraci 
parku (rok 2006) 
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Future park Háječek 

Prezentace záměru využití lokality 
Háječek 



Future park Háječek 

 

Cíl:  

 vytvoření kulturně vzdělávacího a 
vědeckotechnického parku jako 
doplnění sportovně zaměřenému 
Sokolskému ostrovu 



Future park Háječek  

Východiska: 

 

• Historické městské korzo 

• Letní kino 

• Nevyužívané území vč. nemovitostí 

• Exponovaná lokalita v centru města 

 



Future park Háječek 

Krok č. 1: 

 

• Změna image – vyčistit na volný, 
prosvětlený prostor 

• Změna vnímání obyvateli města  

• Informace a publicita projektu 



Future park Háječek 

Krok č. 2: 

 

• Využití budovy bývalé školní jídelny pro 
prostory kreativního centra vč. 
outdoorových akcí 

• Spolupráce s neziskovým sektorem 

• Komunitní a spolková činnost 

• Kreativní park/zóna města 



Future park Háječek  

Krok č. 3: 

 Využití prostoru letního kina pro 
potřeby aktivit neziskového sektoru a 
následné začlenění do konceptu 
kulturně vzdělávacího  a vědecko 
technického parku (zaměření na 
prezentaci přírodovědeckých objektů a 
principů)  



Městský rodinný park 

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 

• 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 

 



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 …)   

 


