
NÁVRH č. 1 – Park pod Dubom 
 

Návrh č. 1 pôdorysne vychádza zo symbolu stromu – komunikácie sú 
inšpirované štruktúrou stromu a priestor rozčleňujú do jednotlivých funkčných častí. 

Vstupná časť je rozšírená, umožňuje parkovanie bicyklov, alebo aj kočíkov. 
Nachádza sa v nej aj informačná tabuľa. Vstupná brána je dekoratívna, tvorí ju 
vyrezaná štruktúra stromu /výška cca 3,5m/. Do parku sa symbolicky vchádza popod 
košatú korunu duba. 

Prvá časť parku je navrhovaná ako odpočinková, dominuje jej borovica /alebo 
smrek/, ktorá môže byť vo vianočnom období využitá ako vianočný stromček. Je to 
časť, kde sa nachádza niekoľko lavičiek a mierna modelácia terénu.  

Prvá časť prechádza plynulo do druhej – aktívnej, ktorá je venovaná hlavne 
detským hrám, poznávaniu a „rovnováhe“ = športu. Jednotlivé herné prvky sú volené 
hlavne pre deti vo veku 1-5 rokov a 5-10 rokov.  

Začínajú prvkami podporujúcimi pohyb, lezenie a rovnováhu /otočná plošina, 
lanová preliezka v tvare kužela/. Na druhej strane chodníka sú umiestnené pákové 
hojdačky v tvare koníka /možnosť voľby zvieratka podľa potreby/, závesné hojdačky 
a totem s orlom na vrchu /dá sa naň vyliesť/. 

Priestor pre najmenších tvorí pieskovisko, pružinová hojdačka a domček 
s počítadlom. Prístup k tejto ploche je po drevenom chodníku – z hranolov uložených 
v trávniku. Chodník končí drevenou tabuľou, na ktorej sú reliéfne zobrazené 
zvieratká, kvety, stromy,... Nie je to plná tabuľa, ale má rôzne veľké otvory, ktoré 
poskytujú variabilitu využitia. Tejto časti dominuje solitér Duba letného, podľa ktorého 
je celý park pomenovaný. Dub – ako symbol obce – bol volený podľa jej názvu, aby 
sa vytvorilo niečo jedinečné, špecifické pre vašu obec. Časť „pod dubom“ tvorí 
mierna modelácia terénu, v ktorej sú umiestnené sochy zvieratiek, ktoré sú nielen 
pekným výtvarným a sochárskym dielom, ale slúžia aj k hrám detí. Pod dubom je 
umiestnená lavička v tvare „špirály“ a v jeho okolí sú lavičky v tvare dubových listov 
a plodov duba – žaludí. 

Priestor k stretávaniu sa umožňuje väčšia spevnená plocha s pergolou a 
lavičkami. Ozvláštnením spevnenej plochy je silueta stromu, ktorá je vyskladaná 
z drobných kamienkov. Spevnená plocha vytvára centrálny priestor parku, ale môžu 
byť na nej odparkované aj kočíky detí. Reprezentatívnosť ploche dodáva výsadba – 
kvetinových záhonov a krov. Navrhované kvetinové záhony môžu byť menené podľa 
ročného obdobia, môžu sa v nich realizovať obyvatelia /obyvateľky/ obce – ak bude 
záujem z ich strany. Záhony budú mať nielen dekoratívnu, ale aj náučnú funkciu – 
hlavne pre staršie deti. Kvetinové záhony sú možnosťou návrhu, nie podmienkou. ☺ 

Na centrálnu plochu nadväzuje opäť chodník zo zapustených drevených 
hranolov – je však kratší a lemujú ho tabuľa na kreslenie a tabuľa pre hru „pexeso“ 
alebo „piškvorky“. Na konci – za priestorom pregoly - sa chodník „dvíha“ a mení sa 
na palisády v rôznej veľkosti a v rôznom zoskupení a rozostupe. V tejto časti je ešte 
umiestnená hracia zostava pre najmenších – domček so šmýkalkou  a hojdacia sieť 
pre všetky deti – i mamičky ☺. 

 
Celý priestor je navrhnutý tak, aby podnecoval detskú fantáziu, tvorivosť, 

rozvíjal pohybové a sociálne zručnosti. 
 
Zachované sú aj bočné vstupy na plochu. V mieste križovania s centrálnou 

komunikáciou ich doplňuje kvetinová výsadba. 



Čo sa týka zelene, okrem Duba letného, Borovice čiernej je navrhnutý aj Javor 
mliečny /prípadne nejaký jeho kultivar/. Prístupovú cestu lemuje výsadba z okrasných 
jabloní a hrušiek. Kľudovú zónu od hernej oddeľuje Hloh – kultivar Paul Scarlet /s 
plnými ružovými kvetmi v čase kvitnutia/. Z východnej, južnej a západnej strany 
pozemok ohraničuje živý plot z hrabu, v niektorých častiach je doplnený kvitnúcimi 
krami – drieň, tavoľník a tavoľou kalinolistou. Kry doplňuje ešte vtáčí zob a nátržník. 

Nevolila som súvislú líniu živého plotu okolo parku z dôvodu vyhnutia sa 
pocitu „uzatvoreného“ priestoru. Prerušovaná výsadba umožňuje aj čiastočnú 
„kontrolu“ miesta a pohľad okoloidúcich na pekný park. 

Jaseň, ktorý sa nachádza pri vstupe, sa nechá ešte určitú dobu na svojom 
mieste, no podsadí sa Lieskou obyčajnou – kultivar ´Contorta´ /s pokrútenými 
konárikmi/, ktorá ho časom nahradí. 

 
Návrh výsadby a členenie priestoru vychádzalo zo súčasných podmienok 

a obmedzení – najväčším limitujúcim faktorom, ovplyvňujúcim priestorové 
rozmiestnenie zelene bolo nadzemné vzdušné vedenie. Navrhované dreviny 
rešpektujú ochranné pásma okolo inžinierskych sietí. Pod vedením sú vysadené len 
kry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NÁVRH č. 2 – Park pod Dubom 
 

Myšlienka návrhu č. 2 vychádza zo života na dedine i v lese. Priestor je 
tematicky rozdelený do dvoch celkov, ktoré napĺňajú rôzne funkcie. 
 Vstupná časť – od križovatky – predstavuje život na dedine. Nachádza sa tu 
domček so záhradkou, konský záprah, pružinové hojdačky predstavujúce kačku 
a zajaca, totem s kocúrom na jeho vrchole a kladinovou preliezkou predstavujúcou 
jazvečíka. Plocha je doplnená ešte o kresliacu tabuľu a interaktívnu tabuľu – pexeso 
– s motívmi ovocia a zeleniny. Pohybové aktivity umožňuje horolezecká a lanová 
stena. 
 Druhá časť – život v lese – je oddelená od prvej voľne rastúcim živým plotom 
z tavoli kalinolistej so žltými, bordovými a zelenými listami /Phyzocarpus opulifolius 
´Diabolo´, ´Luteus´ a základný druh/, z vtáčieho zobu /Ligustrum vulgare/ 
a z tavoľníka /Spirea /. 

Herné prvky  v tejto časti sú inšpirované rastlinstvom a živočíštvom, ktoré je 
možné zahliadnuť v lese. Dominantou plochy je dub, ktorý je symbolom celého 
parku. Pieskovisko je v tvare žaluďa s malými stolíkmi, osadenými v ňom, aby deti 
mali väčšiu variabilitu hier. Nachádza sa tu drevená tabuľa, ktorá je reliéfne 
vyrezávaná listami a plodmi domácich druhov drevín, má aj otvory, čo umožňuje 
variabilitu využitia. Pre menšie deti sú navrhnuté pákové hojdačky a domček so 
šmýkalkou. Rovnako ako v predchádzajúcom návrhu, aj tu je mierna modelácia 
terénu, nielen doplnená o zvieratká, listy a plody drevín, dubáky, ale v časti pri 
pieskovisku je do vyvýšenej modelácie osadená lavička. 

Veľká hojdačka so športovými časťami sa nachádza na druhej strane 
chodníka.  

Altánok je miestom stretávania sa a posedenia v tieni. V jeho blízkosti je voľná 
trávnatá plocha – napr. pre loptové hry. Môže byť však doplnená i o „pocitový“ 
chodník. Jedná sa o malé ohraničené plôšky, tvoriace jednu líniu, rôznej veľkosti. 
Povrch jednotlivých plôšok tvorí rôzny anorganický – zväčša prírodný materiál – kôra, 
jemný štrk, oblé kamienky, piesok, drevná drť, .... Po tomto chodníku sa chodí 
naboso. Tým detičky nielen spoznávajú pocitovo jednotlivé povrchy a materiály, ale 
reflexnou masážou si masírujú chodidlá. 
 
 Bočné prístupové cesty sa križujú takmer v jednom bode a vytvárajú menšiu 
spevnenú plochu s viacerými lavičkami a s rôznou možnosťou využitia. V tomto 
priestore sa nachádza aj ihličnan – Smrek omorikový, ktorý možno v zime využiť ako 
Vianočný stromček. 
 
   

 
 


