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Park je částí města s udržovanou zelení, jehož funkce je především estetická a 
relaxační, lidé se do parku chodí procházet nebo jen posedět, děti si v parcích hrávají. 
Městské parky snižují teplotu ve městech. Typický park je tvořen stromy, cestami, 
záhony, vodními prvky, součástí bývají výtvarná díla a městský mobiliář. Park Mírové 
náměstí byl založen na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století v době, kdy 
obecně parky ve městech byly zakládány zahradními architekty a následně 
opečovávány městskými zahradníky. Městské parky vždy sloužily k setkávání lidí pod 
otevřeným nebem, k procházkám, posezení, poslechu hudby v pavilonu, ke hře dětí. 
Zvláště v létě byly vyhledávaným místem k odpočinku a společenským aktivitám. 
Později přišla doba, kdy parky své kouzlo ztrácely a postupně přicházely o svou 
atraktivitu. Do promyšlených konceptů se zasahovalo neodborně a necitlivě. Porosty 
byly většinou ponechány samy sobě, bez odborné údržby. Podobně na tom byl i 
mobiliář a drobná architektura. Náš park dnes téměř ničím neláká a nezve. Ale je pořád 
tady a potřebuje znovu probudit a oživit. Získat zpět svou atraktivitu, získat zpět místo 
pro setkávání a poskytnout místním krátkodobou rekreaci a příjemný zážitek v každou 
roční dobu. Jelikož stávající park Mírové náměstí je jedním z mála skutečných 
městských parků v Hodoníně a je významným městským prostorem nejen pro 
obyvatele blízkých ulic, zařadila v minulém roce rada města projektovou přípravu jeho 
revitalizace mezi čtyři nově řešené projekty. Ve spolupráci s novým architektem města 
bylo následně rozhodnuto, že prostor parku bude řešen formou architektonické 
soutěže. Předmětem soutěže bude zpracování urbanisticko-krajinářského návrhu 
revitalizace parku s cílem celkového zatraktivnění území. Odbor rozvoje města již 
zahájil přípravné práce na získávání podkladů pro zadání soutěže, jedná se např. o 
polohopisné a výškopisné zaměření, dendrologický průzkum, fotodokumentaci území, 
historickou rešerši, technickou infrastrukturu a mapové podklady. Cílem studie 
revitalizace bude upravit prostor parku tak, aby zde našly vyžití všechny věkové 
skupiny obyvatel bydlící v této i jiných částí města. Významnou součástí zadání 
architektonické soutěže budou také připomínky občanů, zejména žijících v okolí parku. 
Již v uplynulém období probíhala na webových stránkách města a prostřednictvím 
měsíčníku Hodonínské listy anketa, v rámci níž mohli občané vyjádřit své požadavky 
na novou podobu tohoto veřejného prostranství. Většina hlasujících upozornila na 
dlouhodobé problémy, jako jsou nebezpečí, hluk, nepořádek a vandalismus. Pokud to 
současná situace dovolí, chystáme v následujícím období setkání občanů formou 
komentovaných prohlídek a diskuze přímo v místě parku. Na setkání s vámi a na vaše 
zapojení do celého procesu se těšíme. O dalších aktivitách budete průběžně 
informováni. Pojďme společně vytvořit prostor, kde se všichni budou rádi potkávat, 
trávit svůj volný čas a cítit se dobře!  


