
                                                         

Projekt „Založení parku na sídlišti Vajgar“ 
 

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 

Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované 

krajiny.  

 

Fyzická realizace projektu: 7/2014 – 10/2014  

Celkový rozpočet akce: 2 121 724 Kč včetně DPH  

Přijatá dotace z EU: 394 754,50 Kč  

Přijatá podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR: 28 196,75 Kč 

 

Zhotovitel díla: Filuna s.r.o., Dolní Pěna 20, 377 01 Jindřichův Hradec 

 

Hlavní cíl projektu:  
Hlavním cílem tohoto projektu je založení parku na sídlišti Vajgar na p.č. 3890/234 v k.ú. 

Jindřichův Hradec. Jedná se o plochu v blízkosti 5. Základní školy a knihovny, která je 

ohraničena stávajícími komunikacemi pro pěší. Koncept parku je navržen tak, aby umožnil 

zastavení procházejících obyvatel a nabídl jim možnost odpočinku na lavičkách na 

odpočívadle, případně na travnaté louce.  

 

Průběh projektu:  

V travnaté ploše, kde byl zaznamenán výrazný výšlap, došlo ke zbudování cesty pro pěší, 

která byla doplněna oválným odpočívadlem poblíž knihovny. Prostor odpočívadla byl 

doplněn několika lavičkami, odpadkovými koši, pítkem a trvalkovým záhonem. Došlo k 

výsadbě jak listnatých, tak jehličnatých stromů.  Převažují domácí listnaté dřeviny. Kostru 

výsadeb tvoří lípy a javory. Tyto hlavní dřeviny jsou doplněny kvetoucími stromy jako je 

jírovec červený, dřín obecný, svitel latnatý, mišpule obecná, případně méně obvyklými druhy 

jerlín japonský nebo jeřáb muk. Z jehličnatých dřevin byla vysazena borovice černá a 

douglaska. Jako výrazné solitéry platan javorolistý, liliovník tulipánokvětý a dub červený. 

Keřové skupiny tvoří  dřeviny okrasné listem i výrazněji kvetoucími druhy např. svída, brslen, 

ptačí zob obecný, pustoryl, tavolník, kalina a vajgélie. Výsadba zeleně doplňuje celkový 

záměr vytvoření klidové odpočinkové plochy. V rámci sadových úprav byl regenerován 

stávající trávník a v okolí nově navržených zpevněných ploch byl založen nový parkový 

trávník. 

 

Výsledky projektu:  
Vytvoření klidové odpočinkové plochy, která bude sloužit obyvatelům přilehlého sídliště 

Vajgar. Celková plocha zakládané zeleně je 0,6710 ha. Celkový počet vysazených dřevin je 

261 ks (z toho 46 stromů a 215 keřů). 

 

 

Více informací o spolufinancování projektů Evropskou unií: http://www.strukturalni-fondy.cz 

Více informací o Operačním programu Životní prostředí na http://www.opzp.cz 
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