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Mestský park –
od vzniku po súčasnosť
Eva Putrová Mestský park vznikol ako druh verejnej zelene sídla 

na prelome 18. a  19. storočia, v období intenzívne-
ho rozvoja miest a  budovania verejných mestských 
priestorov. Vzniku mestského parku predchádzalo 
dlhé obdobie vývoja formovania zelene v sídle, pre-
važne súkromnej. Tvorba záhrad a  neskôr aj parkov 
sa vyvíjala spolu s  architektúrou a  umením a  bola 
ovplyvňovaná geografi ckými, hospodárskymi a  spo-
ločenskými podmienkami v jednotlivých obdobiach. 

Prvé verejné priestory a  záhrady tvorené pre dis-
kusiu, zábavu, lov, športové aktivity sú známe ešte 
z čias Grécka a Ríma, v ďalších obdobiach boli záhra-
dy výhradne súkromné. 

V dlhom období stredoveku boli verejné priestory 
bez zelene, avšak hradobné a kláštorné záhrady zo-
hrali vo vývoji tiež významnú úlohu, najmä vo formo-
vaní, symbolike a používaní rastlinných druhov. v ob-
dobí novoveku v súvislosti s výstavbou šľachtických 
sídiel sa budovali zámocké, palácové, vilové záhrady. 
Záhrada vzhľadom na svoju plochu a veľkosť počas 
svojho vývoja postupne nadobúdala charakter parku. 
Patrila určitému vlastníkovi, prislúchala architekto-
nickému objektu, bola však prístupná len určitým 
skupinám návštevníkov. Súkromné záhrady naras-
tali na veľkosti a svojím stvárnením sa neskôr stali 
východiskom pre tvorbu parkov. Pri výstavbe alebo 
prestavbe mestských zámkov a palácov sa upravova-
li i  priľahlé časti mesta ako súčasť repezentačného 
predpriestoru napríklad Verssailles (1661  – 1689), 
Drážďany (1730 – 1749), Paríž (1755 – 1763) s Place 
de la Concorde, Place des Vosges, Place Royal.1 V ob-
dobí baroka a klasicizmu záhrada prekročila svoj rá-
mec a s rozsiahlym priestorom záhrady sa formoval 
aj priestor mesta a okolitej krajiny. 

V  druhej polovici  18. storočia a  najmä v  19. sto-
ročí začali vznikať nové druhy zelených plôch, a  to 
najmä v  súvislosti s  prestavbou a  rozvojom miest. 
Rozvoj priemyslu, dopravy, nové stavebné konštruk-
cie umožnili na jednej strane vznik nových druhov 
stavieb  – priemyslu, obchodu, bankovníctva a  po-
dobne, čo sa prejavilo rýchlym rozvojom miest, na 
druhej strane sa výrazne zhoršili životné podmienky 
obyvateľov mesta. Jedným z prostriedkov, ako zlep-
šiť nepriaznivé podmienky mesta, sa stalo zaklada-
nie verejnej zelene. Predchodcami mestského parku 
a prvými verejnými priestormi so zeleňou boli pro-
menády. „Prechádzka mestom ako mešťanská zába-
va patrila podľa hesla ‚vidieť a byť videný‘ k verejné-
mu životu a vyžadovala zvláštny typ reprezentačnej 

cesty, ktorá túto prechádzku pozdvihla nad obyčajné 
prechádzanie ulicami…“2. Promenády vznikali pozdĺž 
riek, na miestach po zbúraných opevneniach, pri pre-
stavbách miest. Vznik promenád s alejami stromov 
následne podnietil vznik verejných parkových plôch. 

Prvým krokom k  vytvoreniu verejných parkov 
a záhrad bolo sprístupňovanie súkromných (šľachtic-
kých, cisárskych a kráľovských) záhrad. Napríklad vo 
Viedni boli otvorené Prater (1776), Augarten (1775), 
Belvedere (1776), v Brne park Lužánky, bývalá jezu-
itská záhrada (1786), neskôr prvý verejný park v Če-
chách. Mnohé súkromné zbierkové záhrady podnieti-
li vznik botanických záhrad. Objavuje sa požiadavka 
budovania ľudových sadov pre všetko obyvateľstvo2. 

Verejné parky boli zakladané podľa vzorov vyvinu-
tých v Anglicku a v Nemecku. Vzorom pre zakladanie 
verejných parkov sa stali kráľovské parky v Londýne, 
St. James's Park a Regent's Park, ktoré boli uprave-
né do romantických parkov a  v  tridsiatych rokoch 
19. storočia boli otvorené pre verejnosť3. Prvý park, 
ktorý bol v  roku 1843 vybudovaný z  verejných fi -
nančných prostriedkov, bol Birkenhead Park (1845 – 
1847)4. Prvý ľudový sad (pôvodne priestor na rekre-
áciu vojakov) bol založený v  Mníchove najskôr pod 
názvom Theodore Park, neskôr sa ujal názov Anglická 
záhrada (1789 – 1800) podľa štýlu anglickej záhrady, 
do podoby ktorej bol sformovaný5. 

Búranie hradieb uvoľnilo priestory pre novú výs-
tavbu mesta vrátane výsadby zelene. Pred opevne-
niami sa ešte v  stredoveku z  obranných dôvodov 
udržiavali voľné nezastavané plochy  – glacis, ktoré 
boli využívané aj ako rekreačné plochy na zábavné 
a športové aktivity. Po zrušení hradieb sa na týchto 
plochách vybudovali nielen stavebné objekty ale aj 
plochy zelene – promenády, reprezentačné priestory 
budov, parkové námestia, parky. Príkladom je Ring-
strasse (1857 – 1855) vo Viedni. „Promenády s nie-
koľkoradovými alejami, predpriestory reprezentač-
ných objektov, parkové námestia boli riešené podľa 
klasicistických princípov, väčšie parkové plochy pod-
ľa princípov krajinného štýlu.“6

Ďalším príkladom je Hausmannova prestavba Pa-
ríža (1852 – 1870)7, ktorá vniesla nový rozmer verej-
ných priestorov do stredovekého mesta. V  polovici 
19. storočia vznikol v  Paríži systém promenád, ro-
mantických parkov a  squerov  – ako protiváha stro-
hosti a prísnosti nových Haussmannových bulvárov 
pre vojenskú bezpečnosť. V tomto období bol zalo-
žený park Buttes de Chaumont (1864 – 1869)8 park 



Mestský park – od vzniku po súčasnosť

ALFA 4 ¦ 2012 43

Monceau z pôvodnej záhrady (1852  – 1862), park 
Montsouris (1868 – 1878), Square du Temple (1867) 
a  ďalšie námestia a  promenády. Boli založené aj 
veľké prímestské parky na mieste pôvodných lesných 
porastov  – park Bois de Boulogne (1852  – 1865)9 
a Bois de Vincennes (1860).

Verejné parky boli v 19. storočí zakladané na mies-
tach starých záhrad, na miestach zrušených cintorí-
nov, na miestach po zrušených opevneniach, ale aj na 
okrajoch sídiel na lesných plochách, loveckých obo-
rách a na poľnohospodársky využívaných plochách. 

Prostredníctvom zelene sa tak začal meniť vnú-
torný priestor aj  priľahlé okolie mesta. Zakladanie 
parkov a ďalších druhov verejnej zelene (na prome-
nádach, námestiach, nábrežiach atď.) sa stalo za-
čiatkom premeny rázu miest a  veľkomiest. Takmer 
v  každom väčšom meste vznikol verejný park: Vie-
deň – Volksgarten (1820), Berlín – Volkspark (Fried-
richshain 1846), Paríž – Buttes de Chaumont (1864 – 
1869), Budapešt  – Városliget (Mestský park 1896), 
Praha  – Chotkovy sady (1833). Boli formované ako 
prírodno-krajinárske parky, ich náklady na založe-
nie a údržbu boli nižšie ako pri formálnych baroko-
vých záhradách, ale ich rekreačné využitie bolo lepšie 
a variabilnejšie. 

Stvárnenie zakladaných parkov vychádzalo z prelí-
nania neoklasicizmu a romantizmu. Ideálna podoba 
parkovej krajiny Lancelota Browna bola formovaná 
prostredníctvom viacerých štýlov, protagonistami 
ktorých boli J. C. Loudon, H. Repton, na konci 19. sto-
ročia W. Robinson. Od polovice 19. storočia boli do 
verejných parkov vnášané pestré kobercové záhony 
kvetov a  stavby skleníkov na pestovanie exotických 
rastlín. Pitoreskná teória a prax Humpryho Reptona 
bola v priebehu 19. storočia modifi kovaná krajinnými 
dizajnérmi, ako boli Joseph Paxton, ktorý prostred-
níctvom svojich úprav vo verejných parkoch rozšíril 
Reptonovu víziu pre širokú verejnosť, J. C. Adolph 
Alphand s dramatickou topografi ou a výsadbou jeho 
parížskych parkov, Calvert Vau a Frederic Law Olm-
sted so svojimi koncepciami rozsiahlych parkov. 

Prvenstvo v zakladaní verejných parkov v strednej 
Európe však patrí Bratislave. Sad Janka Kráľa bol za-
ložený v rokoch 1774 – 1776 v štýle barokového kla-
sicizmu. Vo svojom vývoji prešiel rôznymi podobami, 
od prvých priesekov – klasicistných osí s vysadenými 
alejami (1776) v pôvodnom lužnom lese cez anglický 
park (1832) k  jeho súčasnej podobe (1970).10 Život 
v  parku ovplyvňovala výstavba viacerých objektov: 

pontónový most cez Dunaj v roku 1825, výletná ka-
viareň Sad (Au-Café), letné divadlo Aréna. v  roku 
1902 bol park dejiskom poľnohospodárskej výstavy. 
K jeho podobe prispeli viaceré osobnosti mesta (Šte-
fan Lumnitzer, Florián Romer, Rudolf Limbacher). Od 
druhej polovice 19. storočia sa o park starali členo-
via Bratislavského okrášľovacieho spolku. Veľkou re-
konštrukciou v sedemdesiatych 20. storočia bol park 
upravený do súčasnej podoby. Vývoj a  budovanie 
mestských parkov u nás pripravila až polovica 19. sto-
ročia, a to legislatívne napríklad nariadením o mest-
ských okrášľovacích komisiách a  fondoch, z ktorých 
bolo možné budovanie zelených plôch fi nancovať. 
Tak vznikol aj Bratislavský okrášľovací spolok, ktorý 
sa podieľal na vzniku viacerých parkov v Bratislave.

Pre ďalšie smerovanie vývoja mestského parku 
výrazne prispela americká krajinárska škola. V  New 
Yorku Frederick Law Olmsted (1822 – 1903)11 a Cal-
vin Vaux (? – 1895) vytvorili novú koncepciu krajin-
no-urbanistického priestoru v podobe Central Parku 
(1853  – 1873).12 Park bol založený s  cieľom zlepšiť 
kvalitu života obyvateľov vo veľkomeste. Išlo o veľko-
lepý projekt tak rozlohou a  nákladmi na založenie, 
ako aj obsahom. Tvorcovia predbehli svoju dobu 
a vytvorili priestor, v ktorom skĺbili malebnosť kra-
jinného štýlu s prevádzkou a využitím územia. Keďže 
park bol založený na pôvodne obývanom a zdevasto-
vanom území, podstatnú úlohu zohrala príprava prác 
vrátane úprav a  výmeny pôdneho podložia. Veľko-
lepá malebná krajina vyžadovala adekvátnu výsad-
bu drevín. Pri výbere boli uprednostňované domáce 
druhy, ktoré boli pre väčšiu rozmanitosť dopĺňané 
cudzokrajnými rastlinami, vhodnými pre dané pod-
mienky. Central Park priniesol obyvateľom mesta vý-
hodu života v krajine. Anglický park, z predlohy kto-
rého vychádzal, bol v americkom chápaní obohatený 
o širokú škálu športových a  rekreačných aktivít prí-
stupných všetkým občanom zo všetkých sociálnych 
vrstiev. Inovatívnym prvkom v parku bol návrh a rea-
lizácia oddeleného systému chodníkov pre chodcov, 
cyklistov, jazdcov na koňoch a vozidlá a zahĺbených 
priečnych komunikácií, ktoré riešili problém dopravy, 
pričom vizuálne neporušovali súvislosť parku.

Americká škola upriamila pozornosť aj na chápanie 
mestského parku ako súčasti systému zelene a budo-
vanie tzv. parkways13, systému parkov spojených par-
kovými cestami. 

Do vývoja formy a funkcie mestského parku zazna-
menala významný prínos nemecká krajinárska škola, 

v  ktorej sa počas 19. storočia postupne formovali 
názory na podobu parku. Od princípov tvorby kra-
jinárskeho parku autorov Princa von Pückler-Mus-
kau (1785 – 1871)14, F. L. Sckella (1750 – 1823), P. J. 
Lenného (1789 – 1866) a G. Mayera (1816 – 1877)15, 
k  funkcionalistickým návrhom parkov L. Miggeho 
(1881 – 1935) a M. Wagnera (1885 – 1957). Príkla-
dom parku s dlhou históriou, počas ktorej bol prispô-
sobovaný aktuálnym potrebám a štýlom je Tiergar-
ten16 najväčší park v Berlíne, často označovaný aj za 
„berlínsky central park“.

V 20. storočí sa stala fenoménom moderná archi-
tektúra. Filozofi u moderny rozvíjali a  propagovali 
výlučne stavební architekti. Architekti nemeckého 
Bauhausu prostredníctvom svojich diel proklamovali 
nové myšlienky založené na princípoch funkcionaliz-
mu. Architektúra dominovala nad záhradami a park-
mi, ktoré boli formované len v náznakoch prirodze-
ného usporiadania. Architekti venovali pozornosť 
predovšetkým umiestneniu architektúry a  vzťahom 
medzi vnútorným a vonkajším prostredím. Urbanis-
tické vízie rozvoja miest mali riešiť vhodné podmien-
ky pre bývanie s dostatkom slnka a zelene. Adekvát-
ne postavenie verejnej zelene v dimenzii sídla bolo 
uplatnené v  urbanistických víziách Le Corbusiera 
a víziách záhradného mesta E. Howarda, v ktorých sa 
verejné parkové priestory stali organickou súčasťou 
navrhovanej štruktúry mesta. 

Pre tvorbu mestskej zelene vrátane parkov sa tak 
stalo dôležitým impulzom riešenie sociálnych a hy-
gienických problémov miest spojeného s neúnosný-
mi podmienkami veľkej časti chudobného robotníc-
keho obyvateľstva a povojnová obnova miest. 

Leberecht Migge v Nemecku pod vplyvom moderny 
reagoval na moderný štýl funkcionalistickými návrh-
mi so sociálne ekonomickým obsahom. Presadzoval 
víziu reformy záhrady17 s úmyslom zlepšenia zdravia 
a  morálneho pozdvihnutia obyvateľstva. Reforma 
ľudového parku Volkspark mala viesť „k  primeranej 
a modernej forme všeobecného využitia záhrad“. Pre-
sadzovali sa parky so športoviskami a  ihriskami pre 
odpočinok a športové vyžitie sa chudobnejších spo-
ločenských vrstiev, do ktorých mali voľný a  neob-
medzený prístup všetci občania. V parkových pries-
toroch sa hľadali nové, čo najvýhodnejšie spôsoby 
členenia a úprav pre rôzne spôsoby využitia. Výsled-
kom bola jednoduchosť a  čistota záhradnej formy, 
ktorá umožňovala multifunkčné využitie parkového 
priestoru. Tradícia budovania moderných mestských 

Park Buttes Chaumont
Zdroj: en.wikipedia.org/wiki/File:Sibil_
Temple,_Buttes_Chaumont.jpg

Sad Janka Kráľa
Foto: Eva Putrová

Central Park
Zdroj: www.google.sk/imgres?imgur/
=http“blogs.villagevoice.com
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parkov začala byť v Nemecku podporovaná aj veľkými 
záhradnými výstavami.18

Svojrázny prístup k  riešeniu mestskej zelene pri-
niesol na začiatku 20. storočia katalánsky architekt 
Anthoni Gaudí (1852 – 1926) v parku Güell (1900 – 
1914) v Barcelone. Tento park sa do určitej miery líši 
od uvádzaných príkladov, lebo nebol navrhnutý ako 
verejný park. Pôvodný zámer vytvoriť bývanie v  ze-
leni sa však v  plnom rozsahu nezrealizoval. v  roku 
1923 sa toto územie stalo majetkom mesta a odvte-
dy plní funkciu parku. Gaudího osobitý organický štýl 
jeho architektonických diel sa prejavil aj v parkovom 
priestore, v celkovom riešení úprav kopcovitého te-
rénu aj vo vytváraní nových konštrukčných motívov 
a  tvarov stavebných prvkov. Inšpiroval sa motívmi 
katalánskeho umenia, prvkami náboženskej mystiky 
a antickej poézie. Gaudí pod vplyvom Arts and Crafts 
a secesie vytvoril prírodné prostredie, jedinečné dru-
hovou skladbou rastlín a architektúrou budov, chod-
níkov, terás a  ďalších prvkov19. Preferoval domáce 
druhy rastlín, čím sa stal ideovým predchodcom eko-
logických hnutí. Park Güell sa považuje za prvý ume-
lecky pojatý park 20. storočia, v ktorom architektúra 
a vegetácia splynuli do jedného celku.

Hospodársky a sociálny rast v 20. storočí podnie-
til vznik veľkého množstva rozmanitých „moder-
ných“ umeleckých smerov. Vo vývoji parkovej tvorby 
sa východiskom stal jednak vývoj umenia, inšpirá-
cia objavmi nových umeleckých foriem a moderných 
foriem stavebnej architektúry, jednak inšpirácia ve-
deckými objavmi a postupmi, ktoré umožňovali od-
haliť podstatu prírodných dejov. Prvé abstraktné 
návrhy vznikli v  rámci rezidenčných záhrad a  stali 
sa impulzom aj pre tvorbu parkových areálov. Vý-
znamné vzory po sebe zanechali Gabriel Guevré-
kian, Roberto Burle Marx, Thomas Church, Ernst 
Cramer, Louis Barragán a  mnohí ďalší a  tiež Gar-
rett Eckbo, Ian McHarg, Lawrence Halprin, ktorí po-
skytli teoretické práce. Boli tu aj vplyvné modernis-
tické diela ako Skogskyrkogarden  – Lesný cintorín 
(1932  – 1937) vo švédskom  Štokholme od Gunna-
ra Asplunda a  Sigurda Lewrentza alebo diela od 
Dána Carla Theodora Sørensena (1893 – 1979), kto-
rí sa snažili zharmonizovať architektonické hodno-
ty s krajinnými. Umelecké smery v krajinnej tvorbe 
boli v  tomto období založené „na modernom ume-
ní alebo na modernej vede“.20. Tvorba parkov začala 
byť súčasťou plánovania miest a záhradná a krajin-
ná tvorba tak začala zahŕňať riešenie nielen estetic-
kých problémov, ale aj problémov, ktoré vyžadova-
li kooperáciu širšieho týmu odborníkov. Vo vývoji 
mestského parku zohrali v tomto období významnú 
úlohu severské krajiny Švédsko a  Holandsko, ktoré 

nemuseli riešiť povojnovú obnovu krajiny ako ostat-
né krajiny Európy.

V  Štokholme Holger Blom (1906  – 1996)21 sfor-
muloval programovú víziu parkov založenú na prin-
cípoch, ktoré majú stále aktuálnu platnosť:

 – parky otvárajú mesto – parky musia byť aktívnou 
súčasťou rozvoja miest, parky majú vytvárať sieťo-
vú štruktúru mesta a nielen izolovanú oázu mesta

 – parky poskytujú priestor pre aktívny odpoči-
nok – priestor pre pohyb a odpočinok mladých aj 
starých…

 – park je miestom stretávania – park musí byť verej-
ným priestorom pre festivaly, koncerty, nábožen-
ské aj politické manifestácie…

 – park zachováva prírodu a vychováva
Štokholmské parky sa svojím stvárnením odkloni-
li od prevládajúcej tradície konca 19. storočia, ktorá 
presadzovala formalitu, sieť zakrivených chodníkov 
a  masívnu exotickú výsadbu pripomínajúcu záhra-
du. Estetickým východiskom sa stala miestna krajina 
v okolí jazera Mälaren, pôvodné rastliny, voľné jaze-
rá a odhalené skaly. Nové parky boli vedené smerom 
k  neformálnemu parkovému životu na rôzne využi-
tie všetkými skupinami obyvateľov. Program bol za-
meraný aj na využitie parku ako miesta pre verejné 
umenie. Štokholmské parky získali strategickú úlo-
hu v urbanistickom plánovaní, vytvárali sieť zelene 
v  meste, štruktúrovali a  prepájali mestské obvody. 
Hlavné mesto Švédska si v tomto období vybudovalo 
prvý moderný systém parkov v Európe. 

Ekologické princípy v  tvorbe využívali ako prví 
Holanďania. Východiskom krajinnej tvorby sa stalo 
tradičné rešpektovanie prirodzeného environmen-
tu a  geometrická abstrakcia krajiny poldrov inšpi-
rovaná Pietom Mondrianom. V  tridsiatych rokoch 
20. storočia preniesli tieto princípy aj do záhradnej 
a krajinnej tvorby prostredníctvom parkov pre aktív-
nu rekreáciu. Príkladom je Amsterdamský Bos Park 
(1934 – 1940)22, ktorý sa stal „pionierom moderného 
európskeho parku a  priekopníkom medzinárodného 
ekologického dizajnu“.23 Vznikol spoluprácou ekolo-
gicky založených vedcov (geológov, biológov, bota-
nikov, zoológov) a moderných umelcov (architektov, 
mestských plánovačov) pod vedením Cornelis Van 
Eesteren a Jacop Mulder. Tento rozsiahly park zalo-
žený na okraji Amsterdamu bol plánovaný ako súčasť 
urbanistického rozvoja mesta. Bol založený ako lesná 
krajina so širokou ponukou možností na šport a re-
kreáciu. Krajinné prvky boli realizované na základe 
súhrnných vedeckých analýz a nie podľa anglického 
princípu idealizovanej krajiny. V založenej vegetácii 
boli jasne defi nované priestory pre aktivity. „Ekoló-
gia formovala funkčnosť krajiny a moderné umenie 

Park Güell Foto: Eva Putrová
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jej formu. Výsledkom je fungujúci ekosystém s mo-
dernými abstraktnými tvarmi …“24 

Nezávislé vyjadrenie brazílskeho abstraktného mo-
dernizmu v krajinnej tvorbe predstavuje tvorba Ro-
berta Burle Marxa (1909  – 1994). Podarilo sa mu 
vytvoriť rovnocenný krajinný rámec architektonic-
kej moderne Oscara Niemayera a Lucia Costu. Do vý-
voja prispel svojím špecifi ckým prístupom maliara, 
sochára, naturalistu a  záhradného architekta, ktorý 
predstavuje syntézu maliarskych abstrakcií a  syste-
matických vedeckých prieskumov bohatej brazílskej 
fl óry. Východiskom formy sa stala dôsledná analýza 
jednotlivých prvkov, ktoré mali byť uvedené do vzá-
jomných vzťahov a  poznatky získané vlastnou ma-
liarskou tvorbou, ovplyvnenou abstraktným umením 
a kubizmom. Priestor parkov je formovaný ako mo-
numentálna dynamická kompozícia abstraktných ob-
razov vytvorených z vodných plôch, záhonov, tvarov 
stromov a  kríkov. Výtvarne sú mimoriadne hodnot-
né geometrické kompozície vytvárané dvojfarebným 
trávnikom alebo mozaikovou dlažbou. Flamengo 
Park v Riu de Janeiro (1961 – 1965) predstavuje par-
kový priestor, ktorý je vytvorený s rešpektom pre at-
mosféru miesta, podtrhnutou silnou väzbou na špe-
cifi cké znaky okolitej krajiny. 

Vývoj parkov 20. storočia je na jednej strane po-
kračovaním vývoja parkov založených v 19. storočí, na 
druhej strane sú zakladané nové parky, ktoré odráža-
jú problémy doby spojené s rozvojom miest. v obdo-
bí funkcionalizmu a moderny vznikali parkové diela 
z  poznania prírodných zákonov, uprednostňovania 
prirodzenosti a  vyváženého vzťahu medzi človekom 
a prírodným prostredím. Estetická forma parku bola 
podriadená účelu, funkčnosti a prírodným podmien-
kam prostredia. V  poslednej štvrtine 20. storočia 
nastal odklon od abstraktného modernizmu, umel-
ci obnovili svoj záujem o metaforické témy, architek-
ti sa začali zaujímať o  nové narábanie s  klasickými 
pravidlami. Funkcia, ktorá určovala primárnu formu, 
ustúpila do úzadia a  do popredia sa posunula vý-
znamová forma. Charakteristickým znakom sa stalo 
opustenie tradičných pravidiel a usporiadania a  ich 
náhrada novými formálnymi črtami inšpirovanými 
najmä výtvarným umením. Súčasťou formy sa sta-
lo prekrývanie rôznych systémov s použitím rôznych 
zámerne rušivých prvkov. Pre tvorbu postmoderných 
parkových priestorov je príznačný kontextuálny prí-
stup a viacvýznamovosť vnútorného obsahu. Vnútor-
ný obsah priestoru je na jednej strane čitateľný pre 
všetkých prostredníctvom viditeľných primárnych 
znakov, na druhej strane obsahuje historický, literár-
ny alebo vedecký odkaz len pre zasvätených. Príkla-
dom je tvorba Charlesa Jencksa, ktorý sa inšpiroval 

predlohami prírody od meteorologických efektov po 
teóriu chaosu. Jeho parková Záhrada kozmickej špe-
kulácie Garden of Cosmic Speculation (1939)25 posky-
tuje pozorovateľovi mnoho impulzov na zamyslenie 
sa o  úlohe a  postavení človeka v  systéme príroda. 
Záhrada je súborom území, ktoré boli tvarované na 
oslavu toho, čo vieme o prírodných formách a prírod-
ných silách. Jej zmyslom je podnietiť dialóg prírody, 
človeka a univerza. 

Na konci šesťdesiatych rokov Ian McHarg27 roz-
vinul myšlienku krajinnej tvorby ako fungujúceho 
ekosystému. Pod vplyvom ekologického hnutia, kto-
ré v tomto období vzniklo ako protest proti ničeniu 
prírodných zdrojov, sa dôležitou témou stala ochra-
na životného prostredia a  opäť sa proklamoval ná-
vrat k prírode. Na druhej strane mnohí autori upred-
nostnili umenie v novej postabstraktnej podobe. Pod 
vplyvom Land artu vzniká množstvo inovatívnych ná-
vrhov, ktorých obsahom je snaha o riešenie symbiózy 
umeleckých artefaktov a  krajinných prvkov. Výsled-
kom tohto snaženia sa stala aplikácia princípov Land 
artu jednak v záhradných areáloch, ako je napríklad 
„sculptural garden“ Little Sparta (založená v  roku 
1966 –? )28 od I. H. Finlaya (1925 – 2006), aj v ot-
vorených krajinných priestoroch, ako je Axe Majeur 
(1980 – 2009)29 od Daniho Karavana (1930). Tieto 
špecifi cké príklady síce nie sú priestormi mestských 
parkov, ale vďaka nim a  podobným dielam dávajú 
nové impulzy aj pre tvorbu parkov.

Prvý verejný park realizovaný v duchu ideí postmo-
derny je Parc de la Villette (1982 – 1998)30 v Paríži. 
Bol navrhnutý ako súčasť plánu na obnovu mesta na 
mieste bývalého trhu s mäsom a bitúnkom. Zo súťa-
že vyšiel víťazne návrh architekta Bernarda Tschumi-
ho (1944), ktorý za podpory fi lozofa Jacquesa Derridu 
vytvoril novú koncepciu parku, ktorá čerpala z dekon-
štruktivistickej fi lozofi e. Forma parku predchádzala 
funkciu, čo bol antimodernistický obrat oproti tra-
dičnému spôsobu navrhovania. Priestorová koncep-
cia založená na navrstvení troch systémov – bodov 
línií a  plôch predstavuje organizáciu nového typu 
priestoru, v  ktorej je zohľadnená pluralita názorov 
na spôsob trávenia voľného času rôznorodého mest-
ského obyvateľstva. Princíp vrstvenia dovoľuje, aby 
na jednej strane atrakcie a zaujímavosti zodpovedali 
typu verejnosti, na druhej strane umožňuje miešanie 
a prenikanie rôznych funkcií a tým rôznych vekových 
kategórií návštevníkov.

Systém bodov tvoria priestorové konštrukcie 
umiestnené na ploche parku v  štvorcovom rastri. 
Predstavujú malé dekonštruktivistické objekty, ktoré 
sú spojené s programovou neurčitosťou, čo umožňu-
je podľa potreby vytvárať zmeny v ich využití. Systém 

Flamengo Park
Zdroj: www.mraggett.co.uk/rbm/Flamengo/index.html

Detail návrhu Roberto Burle Marxa, Safra Bank, Saõ Paulo
Zdroj: www.tumbir.com/tagged/roberto-burle-marx
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línií je systémom pohybu návštevníkov. Tvoria ho 
priame línie – pergola, galéria a aleje stromov – kto-
ré defi nujú tvary trávnikov (kruh, trojuholník) a kriv-
ka – sínusoida, ktorá spája tematické záhrady. Sys-
tém plôch – je systémom aktivít a povrchov. Povrchy 
všeobecné pre pohyb návštevníkov a  automobilov, 
povrchy zvláštne pre aktivity návštevníkov. Reali-
zácia tohto parku bola pozoruhodná aj v tom, že tu 
bol daný priestor viacerým projektantom a  fi rmám 
v realizácii rôznych tematických záhrad a zvláštnych 
„Folies“. 

Prestížne projekty Paríža, ku ktorým patria aj tzv. 
zelené projekty, iniciujú už tradične predstavitelia 
štátu. Tak park La Villette bol vybudovaný pod zá-
štitou F. Mitterranda, park André-Citröen a Bercy pod 
záštitou J. Chiraca. Všetky tri parky vznikli pri pre-
stavbe parížskych štvrtí, v ktorých tvorili podstatnú 
časť staré priemyselné a skladové objekty.

Na konci 20. storočia sa mnohí autori vracajú 
k téme moderny, avšak v inej podobe. Vznikajú diela, 
ktoré mnohí začínajú označovať pojmom nová moder-
na, napríklad Village of Yorkville Park v Toronte, Mon-
te Laar Central Park vo Viedni od Marthy Schwartz 
Partners, Chiswick Park v Londýne od Adriaana Geuze 
WEST 8, Parc des Cormailles od Agence Ter a ďalšie. 
Pre tieto parky je príznačná snaha udržať rovnováhu 
medzi environmentálnou a estetickou tvorbou. 

Súčasná tvorba parkov
Súčasná záhradná a  krajinná tvorba je pluralistic-
ká, ťažiaca z veľkej diverzifi kácie zdrojov a disciplín. 
Súčasné parky sa vyznačujú vysokou tvorivou inven-
ciou, veľkorysou koncepciou a  vlastnou vnútornou 
fi lozofi ou. Nové parky v  zahraničí vznikajú najmä 
v súvislosti s prestavbou a revitalizáciou častí miest 
a zakladajú sa:

 – na zaniknutých dopravných plochách: zaniknutých 
letiskách, na zastaraných vojenských základniach, 
zaniknutých železničných prekladiskách  – na  od-
stavných nádražiach (Adlershof park, park Süd-
gelände, Gleisdreieck….)

 – na nábrežiach, v starých prístavoch
 – na miestach po zaniknutej priemyselnej výrobe 
(Bercy, Duisburg Nord…)

 – na strechách (viacpodlažná garáž Hector Malot, že-
lezničná stanica Gare Montparnas)

Parc de Bercy (1992 – 1997)31 v Paríži je menej monu-
mentálny a viac „záhradný“. Bol vytvorený na mieste 
vínnych skladov. Na začiatku 19. storočia bolo Ber-
cy jedným z  hlavných trhov vína a  liehovín. Zosta-
li po ňom sklady, pivnice a koľajnice, po ktorých sa 
od Seiny prevážali sudy s  vínom. Autorský tím ar-
chitektov (B. Huet, M. Ferrand, J. P. Feugas, B. Le 

Roy) a  krajinných architektov (I. Le Caisne, Ph. Ra-
guin) považovali tento park za príspevok k mestskej 
archeológii, ktorého podstatou malo byť pragmatic-
ké sprostredkovanie medzi pamäťou a modernosťou. 
Park má geometrickú osnovu, ktorá sa javila ako naj-
logickejšia vzhľadom na podmienky (lineárny tvar, 
ortogonálna sieť ulíc, zachovanie asi 200 vzrastlých 
stromov). Forma „mriežky“ je defi novaná trasova-
ním dláždených chodníkov a zjednocuje celé územie 
parku. Umožnila elegantným spôsobom vyrovnať sa 
s požiadavkou zachovania stromov. Je prekrytá ďal-
šou tematickou úrovňou, s  tromi rôznymi časťami: 
Grande Priairie Veľká lúka s  vodnou kaskádou, Jar-
din Tematique Tématické záhrady (rozárium, vinice, 
bylinková záhrada…), Jardin Romantique Romantic-
ká záhrada s vodnou plochou a modeláciou terénu. 
Všetky tri priestory ponúkajú možnosti na realizáciu 
iných aktivít. Na pripomenutie si minulosti miesta 
boli do obsahu parku začlenené ovocný sad, vinica 
aj jedna z  pôvodných pivníc, ako aj fragmenty sta-
rého dláždenia a  koľajníc. Forma parku je založená 
na geometrickej osnove komunikácií a  vytvára zau-
jímavý kontrast k starým, voľne rastúcim stromom. 
Španielsko je ďalším zdrojom tvorby inovatívnych 
návrhov zelených plôch. Inšpiračným zdrojom budo-
vania verejných priestorov vrátane mestských parkov 
sa pre mnohé európske mestá stala Barcelona, ktorá 
dlhodobo presadzuje politiku budovania verejných 
priestorov s  vysokou kvalitou pre ľudí a  pre chod-
cov. Priestory mimo historického centra a na okraji 
mesta, ktorým chýbalo vymedzenie a identita, dosta-
li zelenú pre ich nekonvenčné stvárnenie. K takýmto 
územiam patrilo aj industriálne územie na juhový-
chode mesta, na konci známej osi Avenue Diagonal. 
Nová urbanistická štruktúra s  výrazným kultúrnym 
potenciálom bola v roku 2004 dejiskom Svetového 
fóra kultúr a Svetového festivalu umenia, čo zrejme 
ovplyvnilo aj netradičné úpravy verejných parkových 
priestorov. V tomto priestore sa nachádzajú dva zau-
jímavé parky, Park Diagonal Mar (2002) a Southeast 
Coastal Park (2003), ktoré sa vyznačujú výrazným 
výtvarným nábojom.

V centre novej štruktúry na pôvodnom industriál-
nom území získal priestor tretí najväčší park v Bar-
celone – Diagonal Mar Park. Architekt Enrico Miral-
les navrhol park ako otvorený priestor, bránu medzi 
mestom a morom. Ústredný motív tvorí vodný prvok 
v tvare symbolického stromu. Znázorňuje rôzne ces-
ty, ktorými ľudia kráčajú životom. Priestorová kon-
štrukcia z oceľových rúrok pripomínajúca vlniacu sa 
pergolu spája vodné plochy, herné plochy, chodníky 
a odpočívadlá. Pergola vystupujúca z vody je súčas-
ne fontánou, ktorá osviežuje priestor jemnou vodnou 

Park La Villette Foto: Eva Putrová



Mestský park – od vzniku po súčasnosť

ALFA 4 ¦ 2012 47

hmlou. V priestoroch bez stromov drží obrovské kve-
tináče, ktoré dominujú nad vegetáciou. Tak ako to 
býva vo väčšine parkov Barcelony aj tu je pomerne 
veľký priestor ponechaný pre hry detí a  šport pre 
staršiu mládež. Forma parku je kombináciou geomet-
rických a prírodných tvarov, so silným výtvarným ná-
bojom, čo sa prejavuje tak v  kompozícii celku, ako 
aj v tvarovom a materiálovom riešení detailov. Park 
predstavuje priestor s  veľkou scénickou rekreačnou 
a spoločenskou hodnotou. 

Southeast Coastal Park je situovaný na nábreží, na 
pôvodnom mieste skládky odpadkov. Záhradná ar-
chitektka Teresa Galí-Izard prisúdila tomuto parku 
zvláštnu dynamickú formu zvlneného reliéfu. Forma 
parku bola inšpirovaná geometriou pobrežných pies-
kových dún, ktoré vedia odporovať morskému vet-
ru a  súčasne chránia fl óru a  faunu. Je alternatívou 
geometrie, ktorá sa snaží reprodukovať malebnosť 
a farebnosť prírody. Celý park je členený umelými vl-
nami, ich prúdenie a  vlnenie má znázorňovať mor-
ské pobrežie. Vlny boli vytvorené na základe analýz 
tvaru, výšky, akustiky a výhľadov vzhľadom na uspo-
riadanie pódií a sedadiel amfi teátrov. Táto umelá to-
pografi a potom predurčila zóny na rôzne druhy ak-
tivít. Ponúka priestory na rôzne podujatia a aktivity, 
ochranu pred prevládajúcim vetrom a prostredie pre 
vegetáciu. Svahy dún boli zo strany mora pokryté 
dvojfarebnou dlažbou, zo strany mesta vysadené ve-
getáciou. Osnova parku bola založená na analýze rôz-
nych športov a  voľnočasových aktivít, ktoré možno 
realizovať v  tomto priestore, ako aj na analýze prí-
rodných podmienok tejto exponovanej lokality32.

Príspevok Švédska do súčasnej tvorby parkov stojí 
na tradíciách naturalisticky zameranej tvorby. Jeden 
z príkladov súčasnej tvorby predstavuje Anchor park 
(Ankar park) v novom urbanistickom komplexe v Mal-
mö, ktorý sa postupne vybudoval na území starého 
prístavného areálu. Anchor park, vnútri komplexu, 
(autori S. L. Andersson, H. Kragh) predstavuje nový 
typ parku s  tematikou trvalej udržateľnosti. Forma 
parku je kompozíciou povrchov a  biotopov vzájom-
ne pospájaných rozličnými cirkulačnými systéma-
mi. Biotopy zahŕňajú štyri rôzne typy krajín – jelšo-
vý močiar, dubový lesík, vŕbový lesík a bukový lesík, 
pričom každý podporuje existenciu svojich vlastných 
mikroorganických procesov. Tieto biotopy vytvárajú 
akési ostrovy na trávnatom povrchu parku, oddelené 
ako monokultúry a ohraničené pásom z cor-tenovej 
ocele. Sú domovom pre žaby, hmyz a vtáctvo. Najväč-
šiu plochu zaberajú zvlnené plochy rôznych druhov 
tráv – sýtozelené, vysoké, lúčne, vlhké, rýchlorastúce, 
ktoré formujú tvarovo odlišné plochy. Nie sú len jed-
noduchou pokrývkou povrchu, ale otvárajú možnosti 

ich pôsobenia vyzdvihujúc ich individuálne texturál-
ne variácie a kvality33. 

Progresívny smer vo vývoji mestského parku pri-
náša Nemecko. Nové inovatívne riešenia sú podpo-
rované tradíciou národných záhradných výstav, kto-
ré v  súčasnosti sledujú prístupnosť udržateľného 
rozvoja miest a  zahrnutie ekologických požiadaviek 
do návrhov. Spravidla ide o územia, ktoré stratili pô-
vodnú funkčnú náplň, zanedbané a  málo udržiava-
né územia alebo zdevastované územia. Uplatňujú sa 
rôzne koncepcie, buď s odkazom na minulosť, v kto-
rých forma parkov je založená na zachovaní prvkov 
alebo znakov, ktoré pripomínajú históriu miesta, ako 
je napríklad Moabit park dejín v Berlíne, Riem park 
v  Mníchove alebo Gleisdreick Park v  Berlíne, alebo 
koncepcie zamerané na postupné zmeny prostred-
níctvom sukcesného vývoja rastlín. Niektoré územia, 
na ktorých dospel dlhodobý samovoľný vývoj až k re-
latívne cenným spoločenstvám rastlín, sú pomocou 
jednoduchých opatrení sprístupnené návštevníkom. 
Aj ich ďalší manažment je založený na využívaní dy-
namiky prírodných procesov34. Známym príkladom 
tohto prístupu je Natürpark Südgelende alebo Ad-
lershof Park v Berlíne.

Landschaftspark Riem (1998  – 2005, Büro La-
titude Nord, Paríž) bol navrhnutý ako súčasť novej 
mestskej štvrte na východe Mníchova so špecifi ckou 
funkciou veľtrhového areálu a bývania. Park vznikol 
na mieste po zrušenom letisku. Realizoval sa v rám-
ci príprav konania záhradnej výstavy BUGA 2005 
v Mníchove. Autor celkovej koncepcie Gilles Vexlard 
navrhol otvorený priestor, ktorý má sprostredková-
vať pocit slobody a potrebu pohybu. Koncepcia parku 
je založená na hierarchickom usporiadaní vrstiev  – 
topografi e, vegetácie a komunikácií. Dlhé cesty vede-
né nad aj pod úrovňou terénu neboli navrhnuté pod-
ľa ideí prírodno-krajinárskeho parku. Rozdiel medzi 
ideou anglického parku, ktorý prezentuje návštevní-
kom vzdialené krajinné prvky počas ich cesty, tento 
park dovoľuje ľuďom nadviazať kontakt s  ich kraji-
nou, vojsť dovnútra a napokon stať sa jej súčasťou35. 
V parku dominujú lúčne plochy, členené pásmi vege-
tácie a nepravidelne tvarovanými lesnými plochami. 
Prevláda diagonálny smer výsadby, ktorý sa opiera 
o historické poznatky smerovania polí a pastvín z ob-
dobia pred vznikom letiska, existujúcu infraštruktúru 
a hlavný smer prúdenia vetra. Výber druhov drevín 
vyšiel z prirodzenej vegetácie tejto krajinnej oblasti, 
čo sa stáva už záväzným kritériom tvorby pri väčšine 
parkov. V kontakte s obytnou štruktúrou lokalizova-
ný pás aktivít nadobudol ráz mestského parku, vzdia-
lenejšia časť má krajinný ráz. Forma parku je charak-
terizovaná linearitou, veľkým rozsahom, otvoreným 

Park Andrè Citröen

Park Bercy

Park Diagonal Mar

Southeast Coastal Park

Anchor Park Foto: Eva Putrová
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priestorom, vďaka svojej forme získal tiež názov 
„park bez hraníc“.

Adlershof Park (1998 – 2000, Büro Kiefer) vznikal 
postupne na bývalej ploche letiska, ktoré malo veľký 
význam pri vývoji leteckej dopravy. Po jej zrušení plo-
cha nebola využívaná, preto tu prirodzeným spôso-
bom v  priebehu niekoľkých rokov vznikol ekologic-
ky cenný biotop suchých tráv, ktorý bol zahrnutý do 
ďalšieho plánovania ako prírodná rezervácia. Forma 
trojuholníkového tvaru parku je založená na priesto-
rovej koncepcii troch zón: 1. voľný otvorený priestor 
prírodnej rezervácie  – rozmanitá a  ohrozená fauna 
a fl óra, udržiavaná pasením oviec, 2. pravidelne ko-
sené lúčne priestory so skupinami vysokej vegetácie 
na okrajoch – priestory voľných aktivít (piknik, púš-
ťanie šarkanov, modelárskych lietadiel…), 

3. pásma aktivít po obvode parku rozdelené na „ko-
mory“ – tematické záhrady (skate areál, športové ih-
riská, detské ihriská, experimentálna záhrada, košiar 
pre ovce…). Vhodné ohraničenie chráni biotop pred 
vstupom návštevníkov na plochu a zároveň je súčas-
ťou pohľadu na vytvorenú scenériu. 

V  podobnom duchu, ale oveľa intímnejší pries-
tor predstavuje Natürpark Südgelände (2000, AG 
OekoCon/Planland, Berlin). Umožňuje ponoriť sa 
uprostred mesta do zdanlivo opustenej divočiny. 
Südgelände bolo v nedávnej minulosti súčasťou ra-
diaceho nádražia Tempelhof. Posledný vlak ním pre-
šiel roku 1952. Odvtedy sa tu mohla nerušene vyvíjať 
pestrá skladba fauny a fl óry. Od roku 1999 má toto 
územie štatút ochrany. Záujmové spoločenstvo zdru-
žení na ochranu prírody, občianskych iniciatív, ved-
cov uchránilo vnútromestský železničný úhor pred 
plánovaným klčovaním pre novú nákladnú stanicu. 
Založenie krajinného parku bolo konfrontované s ná-
ročnou úlohou, skĺbiť nároky na ochranu s požiadav-
kami užívateľov. Hlavná pozornosť spočíva v udrža-
ní mimoriadneho, svojského rázu lokality, v prieniku 
techniky a prírody. Návrh je postavený na integrácii 
existujúcich štruktúr a koexistencii rozličných štádií 
sukcesie. Preberá jestvujúcu priestorovú štruktúru 
otvorených čistín, lesných štruktúr a  hustých po-
rastov, pričom zásahy sú vedené len minimálne pre 
orientáciu v priestore. Rámcový obraz parku a rovna-
ko požiadavky ochrany územia vyžadujú pravidelné 
kosenie a presvetľovanie drevnatých porastov. Spon-
tánnemu vývoju sú ponechané husté lesnaté porasty. 
Základná schéma ciest sa riadi polohou starých koľa-
jísk a doplňuje priečne spojenia. Skupina výtvarníkov 
Odious navrhla lávky z oceľových roštov, ktoré s citli-
vým odstupom spájajú priestory a súčasne držia náv-
števníka v odstupe36. 

Park Moabit (2007) alebo „park dejín“ nie je tra-
dičný historický park, ale historické miesto bývalého 
väzenia Moabit, ktoré získalo nový význam ako ve-
rejný a voľne prístupný park. Krajinný architekt Udo 

Dagenbach bol postavený pred veľmi špecifi ckú úlo-
hu zachrániť históriu miesta, zveriť tomuto miestu 
dôstojnosť a význam, ktoré sú po takej dlhej histó-
rii primerané a súčasne riešiť oddychové plochy pre 
obyvateľov z  blízkeho okolia. V  parku sa nachádza 
veľa symbolov, ktoré majú pripomínať minulosť toh-
to miesta. Použité symboly sprostredkúvajú skúse-
nosti z väzenia – uzavretosť od spoločnosti a mesta 
v podobe vysokého zrekonštruovaného múra obkole-
sujúceho park, predimenzované tyče mreží, kvadra-
tická skulptúra z betónových kvádrov na mieste po-
práv, replika väzenskej cely v skutočnej veľkosti, do 
trávnika vložené stopy po zmiznutých väzenských ob-
jektoch. Forma parku je tak založená na symboloch, 
ktoré nepôsobia pochmúrnym dojmom, ale vyžadujú 
určitú dávku fantázie predstaviť si minulosť. Vďaka 
tomu sa park stáva tichým meditačným priestorom, 
v  ktorom sa nachádzajú trochu zredukované oddy-
chové miesta pre obyvateľov z blízkeho okolia, ale aj 
miesta pre hry detí. 

Záver
Vychádzajúc z  poznania vývoja záhradnej a  krajin-
nej architektúry sa možno stotožniť s nasledujúcim 
vyjadrením. Prvotné názory na záhradnú a  krajin-
nú tvorbu formoval vzťah záhrady k budove, neskôr 
vzťah zelených plôch k  sídlu, k  uzavretému mestu 
a napokon otvorenie sa sídla do krajiny. Druhú ná-
zorovú platformu vytváral vzťah k formovaniu kom-
pozície priestoru od jednoduchej geometrie cez pra-
videlnú kompozíciu a  ornament k  napodobňovaniu 
prírody, jej idealizáciu a  štylizáciu. Tretiu názorovú 
platformu vytváral rozsah disponibilného priestoru, 
od ktorého sa odvíjajú východiská tvorby. Vo vzťahu 
k týmto priestorovým dimenziám sa vyvíjala aj dife-
renciácia prístupov k záhradnej a parkovej tvorbe37. 

O určitú typizáciu prístupov sa pokúsili holandskí 
krajinári. Za vhodný rámec na odkrývanie alternatív 
zamerania tvorby určili tri typy (modely) základných 
prístupov, ktoré označili ako tradičný, moderný a po-
stmoderný38. Tradičná tvorba parkov je koncipovaná 
ako umenie tvoriť nové prostredie. Vychádza z kom-
pozičných princípov záhradného umenia overených 
historickým vývojom. Dôraz sa kladie na estetickú 
stránku komponovaného priestoru a obsah je určo-
vaný osobnosťou tvorcu. Moderná tvorba parkov vy-
chádza z  analýz územia zameraných na opis stavu 
a potrieb. Dôraz sa kladie na funkčnosť jednotlivých 
plôch, ako aj celého parkového areálu. Prevádzka je 
jasne štruktúrovaná, lokalizácia prvkov je zvažova-
ná vo vzťahu k rôznym faktorom (oslneniu, hlučnos-
ti). v postmodernej tvorbe parkov sa park chápe ako 
priestor, v ktorom sa zohľadňujú meniace sa potre-
by užívateľov. Dôležitú úlohu zohráva ich zapojenie 
do plánovania a tvorby, čím sa posilňuje stotožnenie 
sa užívateľov s vytváraným prostredím. Obsah a do 

Landschaftspark Riem Foto: Eva Putrová

Riem Park, situácia
Zdroj: Catherine Szántó, júl 2006 / epiteszforum.hu/node/5348
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určitej miery aj forma sú určované potrebami rôz-
nych užívateľov. Táto diferenciácia je síce založená 
na určitom zjednodušení problematiky, avšak umož-
ňuje pochopiť podstatu postupov.

Tvorbu parkov aj v súčasnosti ovplyvňuje vývoj ar-
chitektúry (nové smery, nové materiály), ako aj silná 
tradícia záhradného umenia v  niektorých krajinách 
(Francúzsko, Anglicko, Taliansko…), ekologické hnu-
tia a  nové rekultivácie krajiny (Nemecko, Holand-
sko…). Pod vplyvom ekológie, environmentálnych 
vied, environmentálneho plánovania sa objavujú 
nové prístupy a stratégie, ktoré by mali viesť k udr-
žateľnému humánnejšiemu rozvoju. Aplikácia tých-
to princípov je do určitej miery závislá aj od veľkosti 
parku. V parkoch menších rozmerov, to jest v urba-
nizovanom prostredí, sú ekologické štruktúry nahrá-
dzané fragmentáciou habitatov, redukciou a zjedno-
dušovaním39, príklad parku Anchor.

Verejný park možno diferencovať z  mnohých hľa-
dísk, napríklad z hľadiska polohy, plochy, rázu krajin-
ného prostredia. Vychádzajúc z poznania konkrétnych 
realizácií, diverzitu tvorby súčasných parkov odzrkad-
ľuje aj obsah, respektíve program parku, napríklad:

 – park ako kultúrny a spoločenský priestor (La Villette)
 – park ako relaxačný a náučný priestor – spojenie od-
dychu s poznávaním (Park André-Citröen, Park Bercy)

 – park ako prírodná rezervácia  – spojenie potrieb 
obyvateľov s ochranou prírody, prístup k tvorbe – 
ochranársky (Adlershof, Natürpark Südgelände)

 – park ako vzdelávací priestor (Anchor Park)
 – park ako spomienka na minulosť  – priestor opä-
tovného získavania a interpretácie dávnych príbe-
hov daného miesta (Park Moabit, Landschaftspark 
Duisburg Nord) 

 – park ako scénický a  spoločenský priestor  – (Park 
Diagonal Mar)

 – park ako priestor aktivít – priestor, v ktorom sú zo-
hľadnené meniace sa potreby užívateľov park ako 
priestor pre mestské farmárčenie – priestor parku 
dáva obyvateľom možnosti získať poznatky o pes-
tovaní úžitkových rastlín atď.

Samostatným problémom sú historické parky so 
slohovými hodnotami. Ich forma by nemala byť 
ovplyvnená módnymi trendmi. Je založená na pe-
riodickej obnove, ktorej predchádza dlhá prípravná 
etapa analýz pre správnu voľbu metód obnovy slo-
hových prvkov.

Na základe poznania súčasných realizácií, ich ob-
sahu a  formy, pri zjednodušení danej problematiky 
a modifi kácii uvedeného rozdelenia prístupov na tra-
dičný, moderný a  postmoderný, možno na základe 
vonkajších znakov formy rozpoznať nasledujúce zá-
kladné prístupy:

 – architektonický prístup – forma geometrická alebo 
kombinácia geometrickej a prírodno- krajinárskej

 – naturalistický až ekologický prístup – forma blízka 
prírode a forma postindustriálnej krajiny (konver-
zia postindustrálnej krajiny v park)

 – ochranársky prístup – forma „divokej“ prírody
 – prírodno-krajinársky prístup  – forma založená na 
tradičných hodnotách prírodno-krajinárskeho parku

Na Slovensku zatiaľ ťažko môžeme hovoriť o rôznych 
prístupoch k tvorbe parkov. Nové parky sa nezaklada-
jú, historické parky sa postupne a dlhodobo plánujú 
rekonštruovať (Sad Janka Kráľa v Bratislave, Sad An-
dreja Kmeťa v Piešťanoch). Väčšina parkových plôch 
v našich mestách sa však nachádza v neuspokojivom 
stave. Ich stav a program, ktorý bolo koncipovaný na 
podmienky minulých období vyžaduje zmeny vzhľa-
dom na potreby a požiadavky súčasných obyvateľov. 

Podpora zakladania nových parkov je vo vyspelých 
krajinách veľmi vysoká. Obnovený alebo novo zalo-
žený park sa využíva aj ako základný atribút „dobrej 
adresy“ a  identity novo prestavovaných mestských 
častí. Park je dokončený ako jedna z prvých stavieb, 
a  tak zhodnocuje bytové a  kancelárske domy, ktoré 
okolo neho postupne vyrastajú, napríklad Park Dia-
gonal Mar v Barcelone, Thames Barrier Park v Lon-
dýne, Oerliker Park v Zürichu Landschaftspark Riem 
v Mníchove atď40. Preto dobre plánované, navrhnuté 
a dobre udržiavateľné parky sú neoceniteľnou súčas-
ťou obývateľných a pohostinných miest. 

Park Moabit Foto: Eva Putrová

Natürpark Südgelände

Adlershof Park 
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Boli zámerne budované s ohľadom na schopnosť vnímania 
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mestá ako zelený pás – stali sa impulzom pre plánovanie 
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