
Parky

II. etapa 
revitalizace 

parkových ploch 
centra

Jedná se o parkově upravené plochy 
u železnice navazující na již obnovené 

Jírovy sady a dětské hřiště 
U Žáby, park před skautským do-

mem, Riegerovy sady nad základní 
školou a Komenského sady 

před školou.  

prostor mezi 
skautským domem 
a Svatojánskou ulicí

Prostor vyžaduje celkové řešení 
cestní sítě tak, aby vyhovovala 
zejména současnému pěšímu pro-
vozu. Technické a materiálové řešení 
cest bude shodné jako u cest hřiště 
U Žáby a v Jírových sadech. Budeme 
pokračovat v jednotném konceptu 
stanoveném pro parkově upravené 
plochy v centru města před 1. etapou 
(revitalizace Jírových sadů). Cesty 
budou doplněny městským mobili-
ářem a novým veřejným osvětlením. 
Regeneraci doplní výsadby nových 
dřevin a obnova travnatých ploch. PaRK U SKaUTSKého domU



prostor
mezi ulicí 
Svatojánskou  
a „dřevěňákem“

Prostor zahrnuje torzo 
Riegerových sadů, vyžaduje 

postupnou obnovu zeleně 
a kompletní obnovu cestní 
sítě ve stávajících trasách. 

Riegerovy sady nad základ-
ní školou byly v minulosti 

významným městským 
parkem, který tvořil protiváhu 

Komenského sadům před 
budovou základní školy. Po 
značné redukci jeho výměry 
stavbou kryté sportovní haly 

a parkoviště pro osobní 
automobily z tohoto parku 
zbyla jen rozšířená parkově 

upravená plocha u železnice 
s křížovou dispozicí cest a 

dlouhodobě neperspektivní 
skupinou dřevin a dosadba-

mi z devadesátých let 20. 
století. Využití Riegerových 

sadů je v současnosti ome-
zené, avšak skrývá potenciál 
pro nové řešení, který chce-

me při realizaci využít. 

Komenského 
sady

Před základní školou jsou 
v centru nejvyššího zájmu. 
Jedná se i v současnosti 
o reprezentativní, pohledově 
exponovaný městský park. 
Původní historické kompozič-
ní řešení z období intenzivní 
činnosti okrašlovacích spolků 
a zemských zahradnických 
výstav se zčásti odráží ve 
formální úpravě parku s oso-
vou symetrií na budovu školy. 
Vzrostlé stromy, z nichž ně-
které jsou dnes hodnotnými 
jedinci, však tuto kompozici 
při letmém pohledu částeč-
ně zastírají. Technické prvky 
parku tvoří dožilá asfaltová 
zpevněná plocha a symet-
rická kamenná schodiště se 
sochou J. a. Komenského. 
Nefunkční slavnostní osvět-
lení muselo být odstraněno. 
Vegetační úpravy byly od roku 
2011 s úspěchem doplně-
ny o letničkový záhon nad 
korunou zdi. V rámci celkové 
regenerace Komenského 
sadů bude řešena obnova 
centrální zpevněné plochy, 
schodišť a cestní sítě včetně 
jejich odvodnění. dále budou 
řešeny nevyhovující vysoké 
nástupy do parku z chodníku 
v Komenského ulici. Zpevně-
né plochy budou převážně 
dlážděné, protože park má 
velkou sklonitost. atraktivní 
řešení okolí sochy a rozšíření 
květinové výzdoby zlepší 
vzhled centra města. 
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