
 
 

Założenia ideowe 
 

 Ideą stworzenia wytycznych dla parku była chęć kreacji wielopokoleniowej przestrzeni, gdzie każda 
z grup wiekowych odnajdzie odpowiedź na swoje potrzeby. Teren parku ma posiadać także funkcję wytworzenia 
tożsamości, umacniania dobrych relacji sąsiedzkich przez mieszkańców pobliskich osiedli. Elementem istotnym, 
który nadaje  historyczny wymiar temu miejscu, jest szaniec IS V-6 wchodzący w skład piątego obszaru 
warownego Twierdzy Kraków. Jego usytuowanie na terenie parku narzuca pewne rozwiązania w zakresie 
kompozycji parku, a także doboru gatunków roślin. Główną ideą, która przyświecała grupie warsztatowej przy 
planowaniu zagospodarowania parku jest zrównoważony rozwój oraz ekologiczne podejście do projektowania – 
stąd w nazwie przedrostek „Eko”. Zarówno dzisiejsza dzielnica Prądnik Czerwony, jak i Mistrzejowice, były 
niegdyś wsiami, zaś dziś są terenami graniczącymi z gminami ościennymi Krakowa o charakterze wiejskim, 
ruralistycznym. Właśnie takie ukierunkowanie, postanowiono nadać Parkowi Reduta. Przez wiele lat teren ten 
był miejscem upraw krzewów owocowych – porzeczek. Akcent ten, również znajdzie miejsce w naszym 
projekcie. Całość przestrzeni ma być dostępna dla osób niepełnosprawnych, zaś tablice informacyjne będą 
posiadały napisy w alfabecie Braille’a. Pod względem funkcjonalnym teren podzielono na kilka stref: ciszy, 
historyczną, rekreacyjną, otwartą oraz leśną. Poprowadzone miękką linią alejki spacerowe umożliwią 
przechodniom swobodne spacerowanie w cieniu drzew. 
 

 

 
 

 
Ryc. 1 Szkic kompozycji parku (autor: Romuald Loegler), schemat funkcjonalny (autor: Małgorzata Radomska), 

zdjęcie członków grupy nr 1 podczas warsztatów dotyczących Parku Reduta 
 
 
 
 



Sposób realizacji idei 
HISTORIA 

 rekonstrukcja szańca obronnego – dominanta projektu, 

 dąb pokoju – symboliczny wymiar (trwałość i siła), tło dla stosunków polsko – austriackich, 

 obiektem, który może posłużyć jako miejsce spotkań, warsztatów czy wystaw jest pawilon połączony 
z wieżą widokową (możliwość obserwacji powiązań widokowych pomiędzy fortami) wraz z stałą 
ekspozycją na jej szczycie (makieta Twierdzy Kraków bądź wybranych jej obiektów), 

 oznakowanie najbardziej atrakcyjnych obiektów parku poprzez usytuowanie estetycznych i oszczędnych 
w formie tabliczek informacyjnych w alfabecie Braille’a. 

 
 

Ryc. 2 Wizualizacja planowanej w Parku Reduta wieży widokowej z otoczeniem (autor: Andrzej Nowakowski) 
 

 
Ryc. 3 Wizualizacja planowanej w Parku Reduta wieży widokowej z otoczeniem (autor: Andrzej Nowakowski) 

 
INTEGRACJA 

 organizacja różnych wydarzeń kulturalnych – wzmacnianie lokalnej tożsamości mieszkańców dzielnic 
Prądnik Czerwony i Mistrzejowice, 



 wspólna uprawa krzewów owocowych sprzyjać może zawieraniu nowych znajomości, 

 wiosną i latem kino letnie łączące zainteresowania pokoleń, 

 bezpieczeństwo na terenie parku ma zapewnić zaproponowany strażnik parkowy lub oraz monitoring, 

 integracji pokoleń sprzyjać będzie wspólne uprawianie sportów, m.in. narciarstwa biegowego, 

 wszystkie powyższe zamierzenia mają na celu wytworzenie centrum kulturowego dla mieszkańców 
okolicznych dzielnic. Krakowianie chcący spędzić ciekawie wolne popołudnie czy ciepły letni weekend, 
nie będą musieli udawać się do Starego Miasta czy Podgórza, będących swoistym „epicentrum” takich 
wydarzeń. Poprzez powiązania trasami turystycznymi (m.in. Szlakiem Twierdzy Kraków), lokalizację 
stacji rowerowych, park będzie otwarty także na turystów oraz mieszkańców innych dzielnic Krakowa.  

 
Ryc. 4 Narciarstwo biegowe (autor: Stanisław Grabowski) 

 
EKOLOGIA 

 różne odmiany krzewów (obfite owocowanie, ozdobność, pokarm dla zwierząt miejskich), 

 użycie możliwie największej ilości materiałów naturalnych jak kamień, drewno czy żwir, aby park 
dobrze komponował się z otoczeniem, 

 „ogrodzenie” w postaci krzewów kolczastych bądź ciernistych, które mają być zasadzone w miejscu 
graniczenia z osiedlami mieszkaniowymi, grupy krzewów wzbogacone zostaną także o wyższą zieleń 
izolacyjną wzbogaconą o roślinność zimozieloną, 

 planowane „ogrodzenie” z krzewów, zaakcentowanie roślinnością oraz murkami (nawiązującymi 
w swej stylistyce do obiektów Twierdzy Kraków) stref wejściowych do parku, czy odpowiednie 
kształtowanie wysokości projektowanych nasadzeń pozwolą na czytelne kreowanie granic, wnętrz 
i kompozycji parku, 

 powierzchnie porośnięte trawami, bylinami, roślinami łatwymi w uprawie, a zwłaszcza roślinami 
miododajnymi i jadalnymi. Pośród kolorowej roślinności wysokiej i niskiej znajdzie się również miejsce 
dla lokalizacji hoteli dla owadów, czy budek lęgowych. 

 

  
Ryc. 5 Kompozycje traw i roślin bylinowych – inspiracje (reprodukcja referencji archiwum warsztatowego) 

 



SPORT I REKREACJA 

 rozwiązania w zakresie infrastruktury – m.in. lokalizacja stacji KMK Bike, park będzie ciekawym 
miejscem na chwilę wytchnienia dla rowerzystów podróżujących pobliskimi trasami, 

 ważnym punktem w życiu przyszłego parku mają być organizowane zawody sportowe – przykładowo 
„Bieg o Złotą Porzeczkę”, 

 ścieżki o zróżnicowanej nawierzchni wykonanej z tworzyw naturalnych, przeznaczone zostaną do 
różnych celów – spacerowania, jak i uprawiania sportów – joggingu, jazdy na rowerze, a zimą na 
nartach biegowych (potrzebna jest ścieżka opasująca wewnętrzny teren parku). Odseparowanie tych 
grup użytkowników ma za zadanie podniesienie komfortu przebywania w parku, a także usprawnienia 
ruchu. Poprawie tężyzny fizycznej mają sprzyjać urządzenia przewidziane w ramach siłowni 
zewnętrznej, rozlokowane w różnych częściach parku, 

 do celów rekreacyjnych przeznaczone zostanie boisko wielofunkcyjne, dla którego przewidziano 
wysokie ogrodzenie z siatki, porastane przez różne pnącza (dadzą cień oraz ciekawy efekt wizualny, 
zwłaszcza w porze jesiennych przebarwień), 

 osoby preferujące zajęcia wymagające mniejszego wysiłku fizycznego, będą mogły wybrać grę 
w szachy, czy karty przy stolikach przeznaczonych do tych celów, 

 strudzeni aktywnością użytkownicy przestrzeni parku będą mogli również skorzystać z oferty 
gastronomicznej w planowanej strefie foodtrucków, 

 w przyszłości możliwym jest organizowanie imprez kulinarnych oferujących zdrową, ekologiczną 
żywność wpisującą się w trend „Slow food”, 

 dla najmłodszych użytkowników parku zaproponowaliśmy plac zabaw, utworzony z naturalnych 
materiałów jak kamień czy drewno. Aby rodzice mogli spokojnie i wygodnie doglądać swoich dzieci, 
w okolicy usytuowane zostaną ławki z żywej wikliny. Najmłodsi będą mogli ciekawie spędzić czas 
również w wierzbowych tunelach i altanach, czy na lekcjach na świeżym powietrzu w „zielonych 
klasach”, 

 ofertę wypoczynkową parku planuje się wzbogacić o elementy wodne, będące alternatywą dla basenów 
odkrytych w postaci strumieni wody, zaś zimą przewiduje się utworzenie w tym miejscu lodowiska, 

 planuje się również wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu w celu ulokowania toru 
saneczkowego oraz amfiteatru, 

 także właściciele psów znajdą w parku atrakcje dla swoich pupili w postaci toru przeszkód, poideł czy 
stref gdzie psy mogą załatwiać potrzeby fizjologiczne.  
 

 
Ryc. 6 Elementy wodne na placach zabaw – inspiracje (reprodukcja referencji archiwum warsztatowego) 

 



 
Ryc. 7 Tunel wierzbowy dla dzieci – inspiracje (reprodukcja referencji archiwum warsztatowego) 

 
 

 
 


