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1. Przedmiot i cel opracowania.  

 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania zabytkowego Parku w Pokoju,  

w skład którego wchodzą: ogród Francuski i Mały Park Angielski.  

Opracowywany teren położony jest we wschodniej części miejscowości Pokój w powiecie 

namysłowskim, w województwie opolskim, w centrum Stobrawskiego Parku 

Krajobrazowego.  

Park w Pokoju wchodzi w skład dawnego rozległego założenia parkowego powiązanego 

układem dróg. Stanowiły go: Zwierzyniec, Ogród Francuski z Małym Parkiem Angielskim, 

Duży Park Angielski na Winnej Górze oraz rozległe powierzchnie stawów hodowlanych. 

Północna część wcina się klinem w obszar zabudowany. Południowy natomiast sąsiaduje  

z terenami otwartymi oraz leśnymi. 

 

Celem projektu rewaloryzacji Parku w Pokoju jest: 

 

1. Odtworzenie pierwotnego założenia parkowego wraz z wyposażeniem  

i  elementami małej architektury na bazie historycznych zdjęć i map. 

2. Podwyższenie standardu przestrzeni publicznej poprzez modernizację i renowację 

istniejących elementów wyposażenia parku, a także uzupełnienie o nowe atrakcyjne 

społecznie elementy architektury wynikające z potrzeb funkcjonowania terenu  

w miejscowości.  

3. Rekonstrukcja historycznych obiektów kubaturowych. 

4. Ujednolicenie materiałów i kolorystyki z „duchem” historii parku. 

5. Zaprojektowanie elementów małej architektury na podstawie historycznej 

dokumentacji fotograficznej w tym rzeźb, altan, fontann, oświetlenia. 

6. Odtworzenie i podkreślenie osi widokowych. 

7. Uczytelnienie układu kompozycyjnego poprzez niezbędną gospodarkę 

drzewostanem oraz wprowadzenie nowych nasadzeń. 

8. Dodanie nowych i atrakcyjnych funkcji, które nie ingerują w historyczną kompozycje 

parkową. 

9. Wprowadzenie ekonomicznych i energooszczędnych rozwiązań projektowych 

niezbędnych do funkcjonowania parku. 

10. Udostępnienie parku i toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych. 

11. Podniesienie wartości estetycznej, krajobrazowej i funkcjonalnej założenia.  

12. Celem projektu rewaloryzacji jest dobra kontynuacja z „duchem” czasu  

i z poszanowaniem założeń historycznych. 
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2.      Podstawa opracowania. 

 

         Podstawa do opracowania niniejszej dokumentacji są: 

 

• Umowa z Zamawiającym 

• Uzgodnienia z Inwestorem 

• Konsultacje z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

• Zalecenia Konserwatorskie 

• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

• Analiza Zasobów Środowiska Kulturowego miejscowości Pokój: dr 

Kwaśniewski, dr Dworniczak 

• Koncepcja rewaloryzacji Parku otrzymana od Inwestora 

• Dokumentacja oraz Mapy i Fotografie archiwalne udostępnione przez  

Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Gminę Pokój 

• Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Pokój 

• Mapa do celów projektowych 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego 

• Inwentaryzacja zieleni 

• Normy i akty prawne obowiązujące w czasie opracowania projektu 

 

3.   Historyczny kontekst miejsca. 

3.1 Informacje ogólne. 

 

Urbanistyczny układ Pokoju stanowi w regionie niepowtarzalny przykład zachowanej 

barokowej kompozycji. W promienisto - koncentryczny układ wpisano pałac  

z zabudowaniami towarzyszącymi oraz park. 

Założenie urbanistyczne w Pokoju rozpoczyna data 1748, kiedy brzeski regiment wojskowy 

wytyczył w lesie pierwsze aleje krzyżujące się w punkcie, gdzie stał mały domek myśliwski. 

Inspiracją dla takiego układu były podobne pod względem kompozycji założenia powstałe 

w XVIII w., jak przede wszystkim Karlsruhe w Badenii-Wirtembergii oraz Clemenswerth.  

Kompleks w Pokoju powstał pierwotnie jako rezydencja myśliwska, która otoczona była 

zwierzyńcem, wkrótce jednak została letnią siedzibą.  

Wzniesiono murowany pałac otoczony kręgiem parterowych domów kawalerskich,  

w których znajdowały się między innymi kuchnie, pomieszczenia dla służby, pokoje 

gościnne, sala koncertowa. W latach 50. XVIII w. założono ogrod w stylu francuskim. 
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 W latach 1765-1775 z przerwami trwała budowa kościoła ewangelickiego pw. św. Zofii. 

Pomiędzy  promieniście rozchodzącymi się alejami rozwijała się dalsza zabudowa 

miejscowości. Założenie przyciągało wielu rzemieślników oraz specjalistów z różnych 

dziedzin. 

Po śmierci C.C. Erdmmana von Würtemberga od 1793 r. została stałą siedzibą jego 

następcy Friedricha Eugena. 

Na przestrzeni kolejnych lat powstawały kościoły, urzędy, szkoły, biblioteka, teatr, 

zajazdy,pensjonaty i budynki mieszkalne oraz zakłady produkcyjne itp. W I połowie XIX w. 

w Carlsruhe zaczęto dostrzegać walory uzdrowiskowe, które sprawiły, że pod koniec XIX 

w. powstał renomowany kurort, który był licznie odwiedzany przez kuracjuszy z całych 

Niemiec. 

 

Ryc. 1. Mapa miasta Pokój i okolic z 1799 r., przerys mapy z 1750 ( J.A.C. Damma, rep. z Geheimes 

Staatsarchiv Preuischer Kulturbesitz w Berlinie, GStA, XI, Karten E 50919). 
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3.2 Analiza terenu objętego opracowaniem. 

          

Ogród Francuski 

 

Projektantem ogrodu barokowego był architekt Georg Ludwig Schirrmeister oraz ogrodnik 

Websky.  Część ta urządzona była jako ogród barokowy w stylu francuskim.  

Prace rozpoczęto w 1753 r. od wyznaczenia pod jego lokalizacją terenu stycznego  

dooranżerii, położonego między dwoma alejami. Zaprojektowany został regularnie  

z kwaterami ograniczonymi geometrycznie wytyczonymi ścieżkami i basenami. Kwatery 

wypełniały partery ze strzyżonymi żywopłotami, ozdobione licznymi rzeźbami, boskiet 

z przeróżnie urządzonymi gabinetami: z huśtawką, letnim teatrem, placem do strzelania, 

czy parasolem. Najważniejszym i najciekawszym elementem był położony na głównej osi, 

nieco ukryty wśród szpalerów i masywu drzew Salon Wodny zaprojektowany przez G.L. 

Schirrmeistra. 

 

Oddany został do użytku w 1776 r. Piękny okrągły pawilon z bogatym detalem w stylu 

rokoko, otoczony kanałem, olśniewał swoją formą z tryskającymi u podstawy fontannami  

w postaci ryb i muszli. Konstruktorem skomplikowanego układu hydraulicznego był Keller. 

Niestety wkrótce po katastrofie budowlanej obiekt ten zamknięto, zlikwidowano mostki  

i traktowano, jako ozdobną ruinę ogrodową. obok nowej oranżerii W 1795 r. przy 

wschodniej granicy ogrodu postawiono dom ogrodnika Klöbera. 

W XIX w. obiekt przekształcono, likwidując barokowe boskiety i gabinety na rzecz 

swobodnej kompozycji. Przy nowej oranżerii rozwinęło się ogrodnictwo zamkowe.  

Na jego bazie po wojnie utworzono stację badawczą i teren ten ostatecznie został 

wykluczony z obszaru parku. 
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Ryc. 2. Ogród Francuski fragment mapy Carlsruhe i okolic, rys. J.A.C. Damma, 1799, przerys mapy z 1750 r. 

(rep. Geheimes Staatarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie). 

 

 

Ryc. 3. Rekonstrukcja Ogrodu Francuskiego z XVIII w. wykonana na podstawie opisów Regehlego (rep. T. 

SKALETZ, Karlsruhe in Oberschlesien). 
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Ryc. 4. Pocztówka przedstawiająca oranżerię na terenie gospodarstwa ogrodniczego przy Ogrodzie 

Pałacowym; Fotografia; opis: Carlsruhe i Schl. Hofgartneri 

 

 

Mały Park Angielski 

Mały Park Angielski założono w XIX w, Jego kompozycję oparto na osi ogrodu 

francuskiego, którą na planie podkreślała część elementów wyposażenia.  

Po 1857 roku postawiono świątynię Eugena, w 1863 pomnik śpiącego Lwa, w 1869 

usypano pamiątkowy kopiec pastora Schlegela z zaciszną altaną na szczycie, do której 

prowadziła spiralnie wznosząca się ścieżka. Około 1873 r. postawiono górującą nad 

parkiem Kolumnę Germanii. Pomiędzy istniejącą roślinnością poprowadzono płynne ścieżki 

oprowadzające gości między elementami wyposażenia. W parku umieszczono również 

posągi Apolla, Diany, Wenus i Minerwy (najprawdopodobniej przeniesiony z Dużego Parku 

Angielskiego), neogotycki obelisk pamiątkowy, źródełko oraz pomnik „Pokój koronująca 

króla Fryderyka Wilhelma II” (pierwotnie stał na Wyspie Królewskiej na terenie Dużego 

Parku Angielskiego), wspomniane wyżej pomniki i świątynię. Na północny wschód od Lwa 

znajdowało się wzniesienie najeżone ostrymi kamieniami, nazywane Blizberg. Na nim stała 

kiedyś ośmiokątna altana kryta słomą, z której widać był podobno Pałacyk Szwedzki. 
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 Ryc.5. Mały park Angielski, fragment Ubersichtsplan von Karlsruhe und Umgebung 1180r.  
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4.      Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

 

Teren objęty opracowaniem jest rozległym założeniem pałacowo - parkowym o łącznej 

powierzchni ok 45 ha. Charakteryzuje się w miarę płaską powierzchnia terenu z licznymi 

zagłębieniami - jako pozostałości po dawnych stawach i systemie melioracji parku.  Poziom 

powierzchni waha się w granicach 160 – 180 m n.p.m.  

Na obszarze parku dominują gleby piaskowe z piasków luźnych i słabo - gliniastych. 

Założenie pałacowo - parkowe w Pokoju jest jednym z wielu przykładów obiektów 

zdewastowanych nie tylko upływem czasu, lecz również systematycznej dewastacji 

wynikającej z uwarunkowań historycznych, które nastąpiły po drugiej wojnie światowej. 

Związane z nimi decyzje, a następnie wieloletnie zaniedbania spowodowały poważne,  

a niejednokrotnie nieodwracalne zniszczenia. Po1945 r. usunięto większość inskrypcji oraz 

zdemontowano lub zniszczono elementy związane nie tylko z historia Prus, lecz również  

z historia rodziny właścicieli i mieszkańcami miejscowości. Pokój po II wojnie światowej 

stracił swojaą przedwojenną świetność i znaczenie. 

Obecnie brak zachowanych głównych architektonicznych akcentów oraz wybudowanie na 

ich miejscu nowych obiektów rozpoczęła proces zacierania kompozycji. Nieodpowiednia 

gospodarka prowadzona na terenach parkowych spowodowała nadmierny rozwój 

roślinności, rozprzestrzenianie się niepożądanego samosiewu a w efekcie zacieranie 

wnętrz, powiazań kompozycyjnych i osi widokowych. Pozostawione bez opieki elementy 

małej architektury uległy w przeważającej części zniszczeniu. Na terenie założenia 

parkowego i zwierzyńca zachowały się ruiny lub jedynie szczątki poszczególnych 

elementów wyposażenia. W najlepszym stanie znajdują się obecnie posagi na terenie 

Małego i Parku Angielskiego, które wymagają natychmiastowego profesjonalnego 

zabezpieczenia i remontu. Z trzech świątyń najlepiej zachowała się 

świątynia Matyldy w Dużym Parku Angielskim, w której przeprowadzono prace remontowe, 

pozostałe dwa obiekty w Małym Parku Angielskim uległy zawaleniu, zachowały się jedynie 

ich szczątki. Konieczne jest również zgromadzenie elementów wyposażenia, które zostały 

zabezpieczone poza granicami parku w jednym miejscu, i przeprowadzenie 

profesjonalnych prac konserwatorskich. 

Poważny problem stanowią samosiewy drzew i krzewów wrastające korzeniami  

w fundamenty budowli. Pozostawienie ich w tym stanie spowoduje dalsza destrukcje  

i straty autentycznej tkanki parku. 

Do parku prowadzi kilka wejść z dróg głównych, niestety nie są one zaakcentowane ani 

wyeksponowane. System melioracji wymaga zdecydowanie naprawy i przywrócenia funkcji 

jaką pełnił.  
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Wszystkie wnętrza parkowe zarośnięte są samosiewami wśród których ukryte są 

pozostałości historycznego wyposażenia parku.  

Układ jest bardzo mało czytelny i zdecydowanie wymaga rewaloryzacji i stworzenia 

harmonijnej kompozycji, w nawiązaniu do historycznego układu parku.  

Ogółem rośnie tu około 14 tys. drzew w tym ok 220 posiadających parametry pomników 

przyrody. Większość stanowią drzewa liściaste głównie dęby, lipa graby, buki natomiast  

a drzew iglastych występują tu przede wszystkim sosna pospolita, wejmutka i daglezja  

 

 

Ryc. 6. Główne wejście od strony ronda 

 

 

Ryc. 7. Zarośnięty ogród francuski- z samosiewami  
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Ryc. 8. Zachowana aleja grabowa- w tle salon wodny 

 

 

Ryc. 9. Ruiny herbaciarni i Salonu wodnego. 

 

 

Ryc. 10. Pomnik śpiącego Lwa (1863) 
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Ryc. 11. Ruiny historycznego wyposażenia parku  
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Ryc. 12. Pozostałości po historycznym systemie melioracji parku   

 

       

Ryc. 13. Pozostałości po historycznych stawach 

 

 

Ryc. 14. Pozostałości ceglanego muru od strony ul. Wolności 
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Ryc. 15. Ruiny budynków dawnej stacji SDOO na terenie ogrodnictwa 

 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.  

 

Opracowywaną część założenia parkowego w Pokoju należy podzielić na trzy strefy. Ogród 

Francuski, Mały park Angielski oraz teren byłego ogrodnictwa od strony ul. Wolności.  

Koncepcja parku książęcego, czyli ogrodu francuskiego nawiązywała do założeń 

oświecenia. Miał on przedstawiać mityczną Arkadię, czyli malowniczą i sielankową krainę 

opisywaną w poezji oraz przedstawianą na obrazach znanych malarzy. Dlatego też  

w parku pojawiły się posągi starożytnych bogów oraz bogiń greckich i rzymskich. Założenie 

parkowe było zgodne z zasadami projektowania parków francuskich.  

Zakładało ono symetrię, osiowość i geometryczne kształty trawników, alejek spacerowych, 

szpalerów, żywopłotów oraz wyposażenie w liczne rzeźby, atrakcje parkowe i urządzenia 

wodne. Zwieńczeniem głównej alejki parkowej był salon wodny na wyspie. 
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Mały park Angielski wykazuje cechy stylistyczne parku krajobrazowego o charakterze 

naturalistycznym.  Nie utworzono tu symetrycznych dróg i alejek. Powstały kręte ścieżki i 

polany, na których wybudowano różne obiekty. Obydwa parki połączono w jeden ogromny 

obszar parkowo – pałacowy.  
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Projekt rewaloryzacji Parku w pokoju obejmuje: 

 

Ogród Francuski: 

• Analizy elementów układu funkcjonalno - przestrzennego, rozpoznanie struktur 

krajobrazu kulturowego i inwentaryzację zasobów  

• Projekt Rewaloryzacji w oparciu o zgromadzone dokumenty archiwalne i analizy 

będące w posiadaniu O WKZ   

• Uczytelniono i odtworzono możliwie w jak największym stopniu zabytkową 

kompozycję parku, z podkreśleniem cech części barokowej i angielskiej 

• Odtworzono wnętrza parkowe 

• Wykonano mapę do celów projektowych 

• Wykonano inwentaryzację zieleni 

• Wykonano inwentaryzację obiektów architektonicznych i rzeźb 

• Opracowano programy prac konserwatorskich dla zinwentaryzowanych obiektów. 

• Odtworzono dwa baseny w północno - zachodniej części parku 

• Zaprojektowano fontannę na planie kwadratu, stanowiącą dominantę jednego  

z parterów kwiatowych 

• Zaprojektowano strefy wejściowe do parku od strony ronda;  podkreślono główne 

historycznie wejście 

• Odtworzono historyczne proporcie podziałów poprzecznych ogrodu francuskiego 

oraz układu parterów przed linią basenów 

• Zachowano istniejącą aleję grabową prowadzącą do Salonu Wodnego 

• Zachowano połączenia funkcjonalne z Małym Parkiem Angielskim 

• Nadano parkowi nowe cechy pozwalające na zaistnienie bądź sublimację funkcji 

kulturowych, poznawczych, naukowych i kontemplacyjnych 

 

Mały park Angielski: 

• Dokonano analizy elementów układu funkcjonalno - przestrzennego 

• Uczytelniono i odtworzono ścieżki, oraz wkomponowano nowe trakty piesze oraz 

jezdne stanowiące dojścia do szczególnie atrakcyjnych wnętrz parku oraz dojazd 

techniczny dla obsługi parku 

• Zaprojektowano oświetlenie wysokie parkowe oraz niskie lampy podświetlające, 

podkreślające szczególnie atrakcyjne elementy małej architektury  

• Odtworzono historyczne obiekty takie jak: 

o Altana na wzgórzu Błyskawic 

o Altana na wzgórzu Schlegela 

o Altana ze źródłem 
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o Świątynia księcia Eugena 

• Uczytelniono historyczny układ zespołu zabudowy uzdrowiskowej i kawalerskiej 

 

Teren Ogrodnictwa, dawnej stacji SDOO: 

• Zaprojektowano nowe obiekty budowlane na terenie po byłej SDOO w Pokoju na 

potrzeby stworzenia centrum edukacji przyrodniczej z zapleczem technicznym, 

socjalnym, biurowym do prowadzenia szkółki roślin parkowych (osiemnastowieczne 

okazy).  

• Wykonano projekt rekonstrukcji oranżerii 

• Wykonano projekt rekonstrukcji cieplarni 

• Zaprojektowano parking z drogą manewrową dla autobusów 

• Wykonano projekt zagospodarowania terenu – stworzono polanę rekreacyjną 

poprzez zaprojektowanie stref rekreacji biernej oraz czynnej, takich jak: 

o poletka i zagony do hodowli roślin 

o amfiteatr 

o siłownia zewnętrzna  

o plac zabaw dla dzieci z mini stawem 

o kręgi ogniskowe z miejscem na ognisko 

o skate park 

o sztuczne ścianki wspinaczkowe 

o altana grillowa 

 

Na terenie rewitalizowanego parku w części francuskiej wyznaczono strefy do aktywnego 

spędzania wolnego czasu. W tym fragmencie znajdują się tereny o różnym przeznaczeniu: 

rekreacji biernej i czynnej, miejsc spotkań towarzyskich i kulturowych oraz terenu, gdzie 

można spędzić czas aktywnie na łonie natury. 

Pierwszym z nich jest teren dla ogrodnictwa, przystosowany do badań nad odmianami 

roślin. Znajdują się tam dwa budynki wyposażone w szklarnie do hodowli i prowadzenia 

doświadczeń nad roślinami. Dodatkowo przed budynkami wyznaczono zagony oraz poletka 

do hodowli odpornych na warunki atmosferyczne odmian rośln. 

Przesuwając się w stronę południową zaprojektowano wpisany w teren amfiteatr. 

Odbywające się w amfiteatrze pokazy oraz imprezy okolicznościowe pozwolą na integrację 

mieszkańców, a także zaproszonych gości.  

Za amfiteatrem usytułowana została duża polana rekreacyjna. Przestrzeń trawnikowa 

znajdująca się w otoczeniu roślinności i zaprojektowanej zieleni. Przeznaczona na 

spokojne spacery, do zabaw dla dzieci, wylegiwania się na słońcu czy rodzinnego 

spędzania wolnego czasu na pikniku.    
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5.1 Amfiteatr 

Zaprojektowano kompozytową scenę i siedziska, ułożone na profilowanym gruncie, 

pokrytym trawą z rolki. Przed sceną znajduje się nawierzchnia typu hansegrand, 

pozwalająca na korzystanie z widowni osobom niepełnosprawnym. Za miejscami dla 

publiczności i sceną posadzono szpaler drzew tworząc w ten sposób ramę dla obiektu. 

Zadaniem amfiteatru jest stworzenie przestrzeni dla wydarzeń kulturalnych, takich jak 

koncerty, pokazy teatralne, filmowe oraz inne imprez okolicznościowe. 

 

 

 

 

 

 

Inspiracje 
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5.2 Poletka i zagony do hodowli roślin 

Zagony projektuje się jako niewielkie poletka o wym. 2,0x6,0m , ograniczone drewnianą 

ramą wys. 0,45m. Szerokość żwirowych ścieżek miedzy zagonami wynosi 1,0 m.  

Rośliny uprawiane w ten sposób, stanowią świetną formę edukacji oraz rekreacji dla dzieci, 

młodzieży oraz osób starszych.  
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Inspiracje 
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5.3 Siłownia zewnętrzna 

Siłownie zewnętrzną projektuje się jako osobne wnętrze parkowe z sześcioma podwójnymi 

urządzeniami do ćwiczeń. Sprzęt fitness montowany jest przy pylonie, gdzie znajdują się 

instrukcja prawidłowego korzystania z urządzenia a także informacje jakie partie mięśni 

będą ćwiczone. Każde urządzenie ma swoją strefę bezpieczeństwa. 

Siłownia zaprojektowana jest na nawierzchni typu hansegrand. 

Projektowana siłownia zewnętrzna stanowi obiekt rekreacyjno - sportowy służący do 

zaspakajania potrzeb aktywności fizycznej. Dobrane urządzenia mają za zadanie rozruch 

większości mięśni i stawów co w wielu przypadkach zapobiega kontuzjom  

i schorzeniom w szczególności u osób starszych, zwłaszcza teraz, kiedy większość ludzi 

prowadzi siedzący tryb życia.  

Siłownia przystosowana jest dla trzech grup wiekowych; młodzież, osoby dorosłe oraz 

seniorzy. 

 

Wybrane urządzenia treningowe: 

 

 

Biegacz, koła tai chi                                             Rowerek                                                    Narciarz biegowy 
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Narciarz                                                     Steper, Twister                                                 Prasa nożna 

 

                                 

 

Trenażer ramion                                          Wyciąg górny                                                Wahadło        

 

 

  

Wioślarz 

 

Projektowane urządzenia do ćwiczeń typu jak np. z firmy Olimpicus lub równoważne o nie 

gorszysz parametrach.  



24 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Park w Pokoju 

5.4   Ścieżka zdrowia 

W najbardziej wysuniętej na północ części parku zlokalizowana została ścieżka zdrowia 

Street Workout. Zaprojektowano w sumie sześć urządzeń do ćwiczeń, wzdłuż głównej 

ścieżki okalającej park. Wszystkie elementy zamontowane są na stałe do podłoża na 

nawierzchni typu hansegrand.  

 

.   Podstawowe dane strefy: 

      a.   Powierzchnia obszaru...………….…………...…………..………...………250m² 

      b.   Długość ścieżki ……………………….….…………………………..……52,5mb 

      c.   Szerokość ścieżki ..……………………………………………..…………..5,3mb       

      d.   Obrzeże betonowe…………………………………..…………………….57,5mb 

 

Każde z 7 urządzeń ścieżki zdrowia posiada inne przeznaczenie. Dla ułatwienia 

użytkowania urządzenia wyposażone zostaną w tablice informacyjne objaśniające właściwy 

sposób korzystania z urządzenia oraz walorów zdrowotnych płynących z systematycznego 

ćwiczenia.  

Urządzenia wykonane są z drewna i elementów metalowych. Wybrano urządzenia typu jak 

np. z Firmy Educarium lub równorzędne o nie gorszych parametrach. 

 

 

                          

Bieżnia                                                   Drabinka                                                  Drabinka  pozioma 
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Łuk drabinkowy                                                                              Urządzenie do wiosłowania     

 

Rowerek 

         

Zestaw płotków 
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Ścieżka zdrowia ma stworzyć mieszkańcom atrakcyjne miejsce do czynnej rekreacji oraz 

zachęcać do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, a także podnieść 

świadomość użytkowników – dzięki systemowi informacyjnemu, obrazującemu wpływ 

poszczególnych ćwiczeń na kondycję fizyczną człowieka.   

 

5.5   Plac Zabaw dla dzieci 

Plac zabaw został zaprojektowany na osi kompozycyjnej do salonu wodnego. Rzut placu 

opiera się na zarysie koła o średnicy 60 m, na nawierzchni piaszczystej. Wszystkie 

zastosowane w projekcie urządzenia na placu zabaw są na tyle różnorodne aby  

w maksymalny sposób zrealizować dziecięce potrzeby zabawy. W koncepcji placu wzięto 

pod uwagę dziecięcą wyobraźnie i oraz ich rozwój a także potrzeby zmieniające się z 

wiekiem. Dlatego też wybrane urządzenia podzielone zostały z godnie z przeznaczeiem na 

różne strefy wiekowe. Wybrane urządzenia zgodne z normą PN-EN 1176. 

     

Piaskownica  
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Drewniane bujaczki  
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Drewniane trampoliny 
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Bocianie gniazdo 

 

Most zwodzony 

 

 

 

Kombinacja z rybami i wodą 
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Wieża sprawnościowa 
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Karuzela  

 

 

 

 

Konstrukcja wspinaczkowa 
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5.6  Krąg ogniskowy 

Zaprojektowane zostały dwa kręgi ogniskowe z miejscem na ognisko o całkowitej 

szerokości 690cm każdy. Granice obiektów stanowią gabionowe ławki z drewnianym 

siedziskiem. Paleniska wykonane są z kamienia naturalnego, lokalnego o wysokości 20cm 

wokół nich ułożona jest nawierzchnia typu hansegrand, taka jak na ścieżkach. Dookoła 

kręgów zaprojektowana została opaska żwirowa o szerokości 20cm.  

 

 

Inspiraca 
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5.7.  Skate park  

Obszar skate - parku wynosi 254 m2. Obiekt wykonano z lanego betonu, posiadają 

elementy wyposażenia w postaci poręczy, pochylni, wzniesień. 

 

 

Przykładowy skate park 

 

5.8  Ściany wspinaczkowe 

Konstrukcja ścian wspinaczkowych bulderowych to samonośne bryły wykonane z laminatu 

poliestrowego o ukształtowaniu jak na rysunku poniżej. Zaprojektowano zespołu ścianek 

wspinaczkowych składających się z wyższej ścianki w kształcie zbliżonym do odwróconej 

litery „U” o wysokości maksymalnej 2,5 m n.p.t i powierzchni ok. 4,0 m² oraz dwóch 

mniejszych skałek bocznych o wysokościach min 1,3m i 1,7m oraz powierzchni każdej po 

ok. 2,5 m².  
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Pokrycie ścian wspinaczkowych bulderowych tworzą panele na bazie włókna szklanego, na 

których osadzone będą gniazda do zmocowania chwytów wspinaczkowych 18szt/m² (typ 

MONOTAPE lub równorzędne), sklejki spełniające warunki normy PN-EN 12572. 

 

5.9  Altana do grillowania 

Projektowana drewniana altana wraz z wbudowanym grillem. Powierzchnia jej wynosi 18,5 

m kw. Konstrukcja wykonana będzie z drewna litego, liściastego, klejonego, bejcowanego, 

zabezpieczonego impregnatem.  

Kolor drewna złoty dąb RAL 8001. 

 

 

Projekt altany- widok-front 

 

Murowany grill z cegły klinkierowej w kolorze szarym RAL 7004. Pokrycie dachu - blacha 

na rąbek w kolorze grafitowym RAL 7011. Nawierzchnia pod altaną z płyt betonowych 

50x50 w kolorze grafitowym typu jak z firmy Globet lub równorzędne o nie gorszych 

parametrach. 
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Projekt altany- rzut 

 

 

Podstawowe dane. 

• Długość budynku: 5 m. 

• Szerokość budynku 4 m. 

      a.   pow. użytkowa.. ……………………………………..……………….….………18,5 m² 

      b.   pow. zabudowy………………………………………………….…………………20 m² 

 

 

Funkcja i forma obiektu.      

Projektowany obiekt stanowi atrakcyjna formę i dobrze wtapia się w istniejący krajobraz. 

Jest doskonałym elementem wyposażenia parku, schronienia przed słońcem i deszczem,  

a jej wyposażenie w postaci wbudowanego grilla i stołu z krzesłami pozwala na 

biwakowanie na świeżym powietrzu. Altana jest uzupełnieniem wyposażenia parku  

i powinna zachęcić mieszkańców do organizowania spotkań towarzyskich i imprez 

grupowych na łonie natury. 
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5.10  Elementy wodne 

 

      5.10.1  Baseny 

W północnej części założenia, tuż obok głównego wejści do parku, odtworzone zostały  

2 symetryczne, prosokątne baseny ogrodowe o wymiarach 9,5x33m. Oś pomiędzy 

basenami wyznacza główna aleja parkowa.  

Prosta forma basenów stanowi elagnci akcent frontowej części parku, nawiązyjący do 

historycznych rozwiązań parków francuskich. Na zrównanej z terenem płaskiej tafli wody 

każdego z basenów, zaprojektowano dodatkowo po jednej, zlokalizowanej w centralnej ich 

części wysepce z dominantą w postaci historycznych rzeźb - kobiety w basenie wschodnim 

oraz mężdzcyzny w zachodnim. 

 

 

 

     5.10.2  Fontanna 

Po wschodniej stronie głównej alei, w centralnej częśći jednego z parterów kwiatowych 

zaprojektowano fontannę z piaskowca, stanowiącą atrakcyjny akcent wnętrza kwiatowego. 

Fontanna na rzucie kwadratu o wymiarach 4,0x4,0m i wysokości 0,45cm posiada dodatkow 

dyszę spieniającą z reflektorem podświetlającym strumień wody od spodu. 
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     5.10.3  Mini Staw 

We wschodnim narożniku francuskiej części parku, zaprojektowano plac zabaw na planie 

zbliżonym do okręgu, stanowiący odbice lustrzane salonu wodnego, znajdującego się na 

jego przeciwległej osi. W układ placu zabaw – w jego centralną część wkomponowany 

został mini staw z wysepką, stanowiący dodatkową atrakcję dla najmłodszych. Głębokość 

stawu waha się od od 0,30m przy brzegu do 0,65 -1,05m przy obrzeżach wysepki.  
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Na podstawie uzyskanych materiałów historycznych oraz inwentaryzacji stanu istniejącego, 

w Małym Parku Angielskim zaprojektowano cztery altany: 

 

5.11  Altana na wzgórzu Błyskawic 

Projektuje się jako obiekt na rzucie ośmioboku, o lekkiej konstrukcji drewnianej, na słupach 

z drewna klejonego, zabezpieczonego impregnatem. Nawierzchnie altany stanowią płyty z 

piaskowca, pokrycie dachu gont. 
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5.12  Altana na wzgórzu Schlegela 

 

Projektuje się jako obiekt na rzucie ośmioboku, o lekkiej konstrukcji drewnianej, na słupach. 

Z drewna klejonego, zabezpieczonego impregnatem. Nawierzchnie altany stanowią płyty z 

piaskowca, pokrycie dachu gont. Dach Altany zwieńczony jest świetlikiem. 
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5.13  Altana ze źródłem 

 

Projektuje się jako obiekt na rzucie ośmioboku, o lekkiej konstrukcji drewnianej, na słupach. 

Z drewna klejonego, zabezpieczonego impregnatem. Nawierzchnie altany stanowią płyty z 

piaskowca, pokrycie dachu gont. Ponadto w centralnej części altany zaprojektowano 

poidełko dla ptaków. 

 

 

 

‘ 
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5.14  Świątynia księcia Eugena 

 

Świątynię zaprojektowano na rzucie koła o średnicy 5,8m i powierzchni 26,42m².  

Konstrukcję świątyni stanowi cegła pełna. Wieńczący świątynię dach podparty sześcioma 

kolumnami, pokryty jest blachą cynkową na roąbek stojący i leżący. W centralnej części 

obiektu znajduje się popiersie księcia Eugena von Wurttemberga z piaskowca na 

postumencie również z piaskowca. Całkowita  wysokość światyni wynosi 5,72m. 
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5.15  Odtworzony zarys historycznego zespołu zabudowy uzdrowiskowej i kawalerskiej 

 

Projektuje się murek o wysokości 0,44m i szerokości 0,51m z cegły klinkierowej, 

stanowiący zarys historycznych fundamentów po dawnych obiektach zespół zabudowy 

uzdrowiskowej oraz po dawnej zabudowie kawalerskiej. 

 

 

5.16   Park linowy 

 

Koncepcja parku linowego w Parku w Pokoju obejmuje instalacje 16 przeszkód linowych na 

drzewach. Park ten będzie stworzony do obsługi zarówno klientów indywidualnych jak  

i grupowych, w tym grup szkolnych. Kryterium udostępnienia atrakcji jest wiek uczestników 

– min. 8 lat oraz wzrost min. 130 cm. Uczestnicy przed wejściem do parku zostają 

wyposażeni w profesjonalny sprzęt asekuracyjny ( uprzęże, lonże, karabinki, rolkę, kask )  

i przeszkoleni z zasad posługiwania się nim. Następnie pokonują stacje treningowe  

zawieszone tuż nad ziemią umożliwiające dalsze korzystanie z tras parku. 
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W skład parku wchodzić będą: 

 

1. Trasa treningowa – 4 stacje do nauki systemu asekuracji zainstalowane tuz nad    

ziemią; 

2. Trasa wysoka – 13 zróżnicowanych przeszkód linowych zainstalowanych na 

wysokości od 5-8m nad ziemią; 

 

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU 

 

           Do instalacji poszczególnych tras parku wykorzystane będą drzewa ponumerowane    

według inwentaryzacji dendrologicznej: 

1. Trasa treningowa:   

• 8 (nr inwentaryzacyjny: 6749) – dąb szypułkowy obw. 182 cm, 

• A (nr inwentaryzacyjny: 6751) – dąb szypułkowy obw. 142 cm,  

• B (nr inwentaryzacyjny: 6752) – dąb szypułkowy obw. 150 cm,  

• C (nr inwentaryzacyjny: 6753) – sosna pospolita  obw.158 cm,  

• D (nr inwentaryzacyjny: 6776) – dąb szypułkowy obw. 143 cm; 

2. Trasa wysoka:  

• 1 (nr inwentaryzacyjny: 4635) – sosna pospolita obw. 177 cm;  

• 2 (nr inwentaryzacyjny: 4643) – lipa drobnolistna obw. 159 cm,  

• 3 (nr inwentaryzacyjny: 4651) – dąb szypułkowy obw. 149 cm,  

• 4 (nr inwentaryzacyjny: 4652) - dąb szypułkowy obw. 91 cm,  

• 5 (nr inwentaryzacyjny: 6779) - dąb szypułkowy obw. 183 cm,  

• 6 (nr inwentaryzacyjny: 6771) – buk pospolity obw. 145 cm,  

• 7 (nr inwentaryzacyjny: 6756) – buk pospolity obw. 180,  

• 8 (nr inwentaryzacyjny: 6749) – dąb szypułkowy obw. 182 ,  

• 9 (nr inwentaryzacyjny: 6739) – dąb szypułkowy obw. 131 cm,  

• 10 (nr inwentaryzacyjny: 6726) – dąb szypułkowy obw. 110 cm,  

• 11 (nr inwentaryzacyjny: 6722) – dąb szypułkowy  obw. 164 cm,  

• 12 (nr inwentaryzacyjny: 6723) – dąb szypułkowy  obw. 134 cm, 

• 13 (nr inwentaryzacyjny: 6704) – dąb szypułkowy  obw. 141 cm,  

• 14 (nr inwentaryzacyjny: 6698) – dąb szypułkowy obw. 154 cm; 

         

Pomiarów dokonywano na wysokości 130 cm. 
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Rzut tras parku linowego 
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SCHEMATY TECHNICZNE 

Legenda: 

LS - lina stalowa, śr. 10 mm 

PA – lina poliamidowa, śr. 16 mm, kręcona, kolorowa 

PP – lina polipropylenowa, śr. 16 mm, pleciona, kolorowa 

PP+R – lina polipropylenowa, śr. 16 mm, pleciona, kolorowa z rdzeniem liny stalowej,   

śr. 10 mm 

BD – belka drewniana z drzewa miękkiego typu świerk, heblowana 

PD – pal drewniany, okrągły, z drzewa miękkiego typu świerk, heblowany 

 

Trasy parku linowego: 

Trasa treningowa  8-A-D: 

 

Przeszkoda 8-A - Most dwulinowy, dł. 9,3 mb 

 

 

Przeszkoda A-B - Przejście z lianą, dł. 10,0 mb 
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Przeszkoda B-C -  Krzywy mostek, dł. 7,6 mb 

 

 

 

Przeszkoda C-D – Zjazd, dł. 10,6 mb 
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Trasa wysoka  1-14: 

Przeszkoda 1-2 – Ninja, dł. 17,1 mb 

 

 

 

Przeszkoda 2-3 - Dziurawy most, dł. 11,2 mb 
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Przeszkoda 3-4 – Ścianka, dł.1,3 mb 

 

 

 

 

 

Przeszkoda 4-5 – Wyspy, dł. 10,1 mb 
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Przeszkoda 5-6 - Most nepalski mały, dł. 17,1 mb 

 

Przeszkoda 6-7 – Deskorolka, dł. 20,4 mb 
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Przeszkoda 7-8 - Lwie obręcze, dł. 13,3 mb 

 

 

 

 

Przeszkoda 8-9 - Zajazd na trapezie, dł. 19,5 mb 
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Przeszkoda 9-10 - Amazoński most, dł. 18,3 mb 

 

 

 

Przeszkoda 10-11 – Szczenki, dł. 7,6 mb 
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Przeszkoda 11-12 - Sky surfing, dł. 3,3 mb 

 

Przeszkoda 12-13 Kaczka, dł.  9,4 mb 
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Przeszkoda 13-14 Zjazd, dł. 14,2 mb 

 

 

Schematy techniczne pozostałych elementów parku: 

 

Platformy 

Platformy wykonywane są z drzewa miękkiego np. świerkowego. Całość malowana 

farbą impregnująca drewno przed czynnikami zewnętrznymi. Górna płaszczyzna 

platformy heblowana. 

W systemie projektowanego parku linowego funkcjonują 3 rodzaje platform: 

• Podstawowa – stosowana przy większości przeszkód 
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• Platforma skośna – stosowana jako platforma na końcu wszystkich przejazdów 

 

• Platforma komfort – stosowana przy przeszkodach z linami poręczowymi po obu 

stronach uczestnika 
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Schemat montażu lin 

Lina asekuracyjna 

 

System automatycznego powrotu – stosowany w przypadku użycia elementów 

zjazdowych takich jak: trapez, liana, drabinka itd. 
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SYSTEM ASEKURACJI  

Projekt ten zakłada zbudowanie parku gdzie asekuracja odbywa się przy użyciu bloczka 

tandem, dwóch karabinków, lonży dł. 80 cm, uprzęży pełnej . Jest to tak zwany „europejski” 

system asekuracji stosowany w parkach linowych. System ten różni się od tzw. „systemu 

francuskiego” który w tym przypadku nie może być stosowany. Rodzaje asekuracji 

używane podczas korzystania z parku linowego wybudowanego według tego projektu: 

 

1. Asekuracja podstawowa – stosowana na trasach niskiej, średniej i wysokiej 

podczas przejść i typowych przejazdów. Uczestnik zakłada bloczek tandem na 

linę asekuracyjną i wpina do niego dwa karabinki. Pozioma lina asekuracyjna 

zainstalowaną jest pomiędzy drzewami na wysokości 170 cm pow. płaszczyzny 

platformy: 

 

 

           

 

 

 

2. Asekuracja do pętli – stosowana przy przejazdach nietypowych: deskorolka, 

trapez, liana, drabinka. W tym przypadku uczestnik wpina karabinki 

bezpośrednio do pętli zakładają luźno na jeden z nich bloczek:  
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3. Asekuracja Blocfor – czyli asekuracja do urządzenia samohamownego 

zabezpieczającego przed upadkiem podczas wchodzenia po drabinie na 

pierwszą platformę trasy niskiej oraz wysokiej. 
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 SPRZĘT 

Sprzęt dla obsługi oraz uczestników musi posiadać wszelkie niezbędne atesty 

bezpieczeństwa. Zestawy sprzętu mogą być wykorzystane zarówno do trasy integracyjnej 

jak i turystyczne. 

 

 

    Uprząż pełna                Karabinek stalowy twist lock                   Karabinek Via Ferrata  

                               

 

    

 

 Lonża V 80cm                       Kask  z regulacją                               Bloczek Tandem  
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MATERIAŁ 

Wykaz podstawowego materiału do budowy parku linowego: 

• Lina stalowa ocynkowana, 6 x 19 drutów,10 mm, 55,8 kN 

• Lina stalowa ocynkowana, konstrukcja SEAL 6 x 19 z drutem rdzeniowym, 

10 mm, 73, 16 kN 

• Zacisk do lin stalowych, ocynkowane, DIN 1142 

• Kausza do lin stalowych 10 mm, DIN 6899 

• Lina PA kręcona, 16 mm, różne kolory 

• Lina PP pleciona, 16 mm, różne kolory 

• Lina PPV pleciona, 16 mm, różne kolory 

• Nakrętki M16, ocynk 

• Śruby M16, ocynk 

• Podkładki M16, ocynk 

• Napinacze śrubowe oko-oko M20, ocynk 

• Drzewo w różnych konfiguracjach 

• Inne elementy 

 

ZAPLECZE TECHNICZNE DLA PARKU LINOWEGO. 

W celu obsługi parku linowego zaprojektowany został tymczasowy drewniany budynek  

o wymiarach 2x 3m i 2.8m wys. z otwieranymi dwoma ladami na zewnątrz. Obiekt ma 

służyć zarówno jako kasa do sprzedaży biletów, a także na wypożyczalnie sprzętu do 

wspinaczki  oraz jako pomieszczenie socjalne.  

Budka wykonana z drewna liściastego, bejcowanego zabezpieczonego impregnatem  

w kolorze RAL nr 8001, pokryty blachodachówka w kolorze RAL 7011 

Lokalizacja obiektu zgodna z dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  
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5.17 Elementy małej architektury parkowej 

 

5.17.1 Ławka parkowa 

W Parku zaprojektowane zostały elementy małej architektury jako wyposażenie dodatkowe 

parku w tym między innymi ławki parkowe. W sumie wkomponowano 189 sztuk ławek  

z oparciem typu np. jak Ławka 10-27-13 z firmy Puczyński lub równorzędne o nie gorszych 

parametrach.  
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Wymiary:   

Wysokość:…....…94cm 

Długość:…….....175cm 

Szerokość: ….…50 cm 

Kolor drewna:  RAL 8001 

Kolor stali:  RAL 7011 

Lokalizacja ławek parkowych zgodna z dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  

W sumie zaprojektowanych zostało 189 sztuk ławek parkowych.  

 

 

5.17.2 Kosze na śmieci 

W parku zaprojektowane zostały kosze na nieczystości typu jak Tino 03.034 z firmy Zano 

lub równorzędne o nie gorszych parametrach.  

 

                           

Wymiary:   

Wysokość:………123cm 

Szerokość:……….50cm 

Pojemność ………..35 l 
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Materiały: 

rura stalowa 

odlewy żeliwne 

profile stalowe 

kosz z blachy perforowanej 

 

Montaż: 

Przez przykręcenie lub zabetonowanie stalowych elementów kotwiących. 

Kolor RAL: 7011, 

W sumie zaprojektowano 121 sztuk koszy parkowych. 

Lokalizacja koszy parkowych zgodna z dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  

 

 

5.17.3  Tablice informacyjne 

a). Tablice informacyjne przy głównych wejściach.  

Przy głównych wejściach do parku zaprojektowane zostały duże tablice informacyjne typu 

jak Agora z firmy Komserwis lub równoważne o nie gorszych parametrach.  
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Wymiary 

• wysokość:250 cm 
• szerokość:18 cm 
• długość:175 cm 
• waga: ok. 65 kg 
• pow. ekspozycyjna:140x100 cm 

 
Materiały: 

słupy: stal lakierowana i żeliwo lakierowane Kolor stali:  RAL 7011 

tablica: stal lakierowana 
pow. ekspozycyjna: płyta MFP-L lakierowana 
 
 
Montaż: 

tablica informacyjna zewnętrzna Agora jest montowana przez zabetonowanie rur 
kotwiących 
 
Informacje dodatkowe: 

U góry na tablicy w elemencie ozdobnym należy umieść napis z nazwą parku lub 

opcjonalnie logo. 

W sumie zaprojektowanych zostało 11 sztuk tablic.  

 
b). Tablice informacyjne niskie. 

We wnętrzach parkowych lub przy cennych obiektach architektonicznych zaprojektowane 

zostały tablice informacyjne z opisem historycznym obiektów.  

 

                                      
 
 
 

postument – blko kamienny,                                                plansza informacyjna – blach 
piaskowiec                                                                            kolor RAL 7011 
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Wymiary: 

Szerokość: zmienna 

Wysokość: 700 mm 

Materiał: 
 

- plansza informacyjna – blacha 

- postument – bloki kamienne – piaskowiec  

Montaż: 
Fundamentowane  
 
W sumie zaprojektowanych zostało 34 sztuk tablic niskich. Lokalizacja zgodna  

z dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  

 

c). Drogowskazy 
 
Na głównych rozdrożach dróg w parku zaprojektowane zostały drogowskazy wskazujące  

gdzie znajdują się ciekawe obiekty lub wnętrza parkowe zachęcając tym użytkowników do 

dalszego zwiedzania kolejnych części założenia.  
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• Profil: okrągły 

• Wysokość: 250cm  

• Materiał: Stal cynkowana lakierowana proszkowo  

• Kolor nr RAL 7011- ciemny grafit 

• Montaż: fundamentowane 

 

W sumie zaprojektowanych zostało 27 sztuk drogowskazów.  Lokalizacja zgodna  

z dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  

 

5.17.4  Kraty na drzewa 

 
W ogrodzie francuskim ze względu na dużą wartość niektórych drzew pozostawiono  

je i wkomponowano w projekt rewaloryzacji parku.  

Drzewa te których lokalizacja wypadła na ścieżkach z nawierzchni typu hansegrand zostały 

zabezpieczone kratą pod drzewa typu jak Platan 014101 z firmy Komserwis lub 

równorzędne o nie gorszych parametrach.  
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Parametry: 

• wysokość:4 cm 

• szerokość:120 cm 

• długość:120 cm 

• średnica otworu:70 cm 

• waga: ok. 110 kg 

• komplet:4 elementy 

Materiał: 

Żeliwo lakierowane 

Kolor: 

Grafit RAL 7021,  

W sumie zaprojektowanych zostało 10 sztuk.  

Lokalizacja krat pod drzewami zgodna z dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  

 

5.17.5  Stojaki na rowery 

 

W parku w Pokoju zaprojektowane zostały stojaki na rowery typu jak Old Town z firmy 

Zano lub równorzędne o nie gorszych parametrach. 

                                   

Parametry: 

• wysokość od powierzchni ziemi 100cm  

• wysokość z odcinkiem kotwiącym 140cm  

• długość 110cm 

• waga 32 kg 

• materiały: pręty stalowe, profile stalowe 

• kolor: RAL 7021 

W sumie zaprojektowanych zostało 18 sztuk.  

Lokalizacja stojaków na rowery zgodna z dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  
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5.17.6  Mostki  

Jednym z głównych założeń przy projekcie zagospodarowania terenu parku było 

udostępnienie parku a zwłaszcza najbardziej atrakcyjnych jego wnętrz mieszkańcom, 

turystom oraz osobom niepełnosprawnym. A także upłynnienie komunikacji pomiędzy 

poszczególnymi fragmentami parku. W tym celu doprojektowano fragmenty ścieżek oraz 

dokonano korekty przebiegu oraz szerokości już istniejących.  

Przy ścieżkach z nawierzchni Hansegrand zaprojektowano mostki kamienne. Ponadto  

w Małym Parku Angielskim przy ścieżkach żwirowych leśnych zaprojektowano mostki - 

kładki drewniane o prostej formie nawiązującej do istniejących elementów małej 

architektury. 

 

 Mostek drewniany  

                        

 Mostek kamienny 
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5.18  Nawierzchnie utwardzone 

W celu ujednolicenia nawierzchni parkowych zaproponowano ich dwa podstawowe 

rodzaje:  

• nawierzchnie w Ogrodzie Francuskim oraz drogi techniczne w Małym Parku 

Angielskim zaprojektowano z nawierzchni mineralnej typu. Hansegrand, 

dostosowując grubość warstw do sposobu użytkowania tj. do ruchu pieszego oraz 

samochodowego. Nawierzchnia ograniczona jest obrzeżem stalowym. 

• ścieżki w Małym Parku Angielskim zaprojektowano z nawierzchni żwirowej  na 

odpowiednio utwardzonym podłożu, doskonale wpisującej się w krajobrazowy, 

leśny charakter parku.  

Oraz pozostałe nawierzchnie w poszczególnych wnętrzach parku tj.  

 

NAWIERZCHNIE PODSTAWOWE: 

 Nawierzchnia typu HANSEGRAND 

Hansegrand jest wodoprzepuszczalną nawierzchnią mineralną, wykonaną wyłącznie na 

bazie wysokogatunkowych, naturalnych surowców, takich jak: łupki wysokogórskie, 

specjalny wiążący żwir i kamień naturalny. Posiada grubość ziarna od 0 do 8 mm, jej waga 

wynosi 2 tony/m3. Układana na gruncie rodzimym umożliwia naturalne wsiąkanie wody 

opadowej w grunt, odciążając jednocześnie systemy kanalizacyjne i eliminując efekt 

gromadzenia się wody na powierzchni. Hansegrand stosuje się w warstwie do grubości  

5 cm i natępnie dynamicznie zagęszcza.  Optymalny spadek powierzchni powinien wynosić 

2–3 %.  

Nawierzchnia ta stanowi alternatywę dla betonowych czy asfaltowych nawierzchni.  

Z powodzeniem może być stosowana zamiast lub obok nawierzchni z kostki brukowej. 

Hansegrand spełnia normy dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

 

Charakterystyczne cechy nawierzchni: 

 przepuszczalna dla wody i powietrza, aktywnie oddychająca, uniemożliwiająca 

powstawanie kałuż 

 naturalna, nieszkodliwa dla wód gruntowych 

 odporna na mróz i sól drogową 

 naturalny wygląd 

 uniemożliwia zarastanie, utrzymywana w czystości jest odporna na kiełkowanie 

nasion traw i chwastów 

 odporna na mrówki i inne owady 

 bezpylna, szorstka i równa 
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Do nawierzchni typu hansegrand zaprojektowano grafitowe obrzeże stalowe głębokie na 

15cm,  zlicowane z powierzchnią nawierzchni, tak żeby było niewidoczne. Obrzeże stanowi 

doskonałą barierę pomiędzy trawą a nawierzchnią.  

 

 

 

 

 

Nawierzchnia typu Hansegrand 
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 Nawierzchnia żwirowa drogowa 

Nawierzchnia żwirowa zaliczana jest do twardych nieulepszonych, jej warstwa ścieralna 

wykonana jest z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa.  

Nawierzchnie żwirowe mają naturalny wygląd i doskonale komponują się z roślinami. Ich 

wykonanie jest łatwe, a koszty w porównaniu z innymi nawierzchniami – niskie.  

Do budowy takiej nawierzchni nie należy używać kruszyw o zaokrąglonych ziarnach, gdyż 

słabo się klinują, a w rezultacie nawierzchnia jest mało stabilna. Ziarna kruszywa powinny 

mieć jak najostrzejsze brzegi, co gwarantuje, że podczas ubijania dobrze się będą ze sobą 

klinowały. Z tego powodu do budowy nawierzchni żwirowych nie nadają się kruszywa 

rzeczne, o zaokrąglonych przez wodę ziarnach. Nawierzchnie żwirowe najlepiej budować  

z następujących materiałów: 

• pospółka - naturalna mieszanina żwiru i piasku, 

• żwir - naturalnie pokruszona skała o średnicy ziaren 5-60 mm, 

• grys - powstaje w wyniku sztucznego rozdrobnienia skał, oferowany jest w licznych               
frakcjach o średnicy ziaren 5-25 mm, 

• kliniec - powstaje w wyniku rozdrobnienia skał i składa się z ziaren o średnicy 5-25 
mm, nie jest frakcjonowany, 

• tłuczeń - to grubszy kliniec o średnicy ziaren 25-120 mm, 

• miał kamienny - to bardzo mocno rozdrobniona skała o średnicy ziaren do 5 mm. 
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Grubość nawierzchni żwirowej należy dobrać w zależności od sposobu jej późniejszego 

użytkowania i rodzaju gruntu  - im bardziej nawierzchnia będzie obciążana lub mniej 

przepuszczalny jest grunt, tym większa powinna być grubość nawierzchni. Ścieżka 

przeznaczona jedynie do chodzenia może być dwu lub nawet jednowarstwowa  

w przypadku przepuszczalnego podłoża. Jeśli będzie po niej jeździł samochód, powinna 

być wykonana z kilku warstw. Przeciętnie grubość każdej warstwy wynosi 5-30 cm. Istotną 

zasadą układania nawierzchni żwirowych jest różnicowanie grubości kruszywa w kolejnych 

warstwach, dzięki czemu ziarna wzajemnie się klinują, co ma wpływ na trwałość 

nawierzchni. Każda kolejna warstwa w głąb ziemi powinna mieć większą granulację 

kruszywa. 

 

Charakterystyczne cechy nawierzchni: 

 przepuszczalna dla wody i powietrza, aktywnie oddychająca 

 naturalna, nieszkodliwa dla wód gruntowych 

 naturalny wygląd 

  

     Nawierzchnia żwirowa leśna o ww. konstrukcji oraz mocno stabilizowana mechanicznie       

będzie stanowić wygodną i zwartą powierzchnie ścieżki parkowej.   

 

 

Nawierzchnia żwirowa leśna 
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NAWIERZCHNIE POZOSTAŁE: 

 Nawierzchnia piaskowa 

Na placu zabaw dla dzieci zaprojektowano nawierzchnie piaszczystą gr. 30cm.  

Kształt oraz lokalizacja nawierzchni zgodna z dołączonym projektem zagospodarowania 

terenu. 
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Kolor zgodny ze zdjęciem załączonym poniżej: 

 

 

 

 

 Nawierzchnia kompozytowa 
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 Nawierzchnia trawiasta wzmocniona 

 

 

 Nawierzchnia z płyt betonowych 50x50cm 
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 Nawierzchnia z płyt z piaskowca cięto łamanego 

 

 

 Nawierzchnia żwirowa  
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Przykład żwiru 

 Nawierzchnia asfaltowa 

Z nawierzchni asfaltowej zaprojektowany został parking od strony ul. Wolności, przy terenie 

dawnej stacji SDOO.  

Warstwa ścieralna wykonana z betonu asfaltowego grubości 15 cm z użyciem kruszywa 

bazaltowego w celu uzyskania ciemno- grafitowego koloru nawierzchni. 

 Asfalt należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

o grubości 30cm. Jako obrzeże nawierzchni asfaltowej zaprojektowano kostkę betonową 

grafitową 10x20x8cm układaną na ławie z betonu C12/15. Warstwa asfaltu oraz górna 

powierzchnia obrzeży musi znajdować się na tej samej wysokości, bez odkrycia.  
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Podobne rozwiązanie nawierzchni asfaltowej 

 

5.19    Oświetlenie 

 

Zaprojektowano selektywny i energooszczędny system oświetlania LED barwy ciepłej. 

Projekt zakłada oświetlenie: 

 podstawowe w postaci lamp parkowych wysokich przy głównych ciągach 

komunikacyjnych.  

 oświetlenie niskie dodatkowe w części barokowej (Ogród Francuski)  

 oraz gruntowego efektownego podświetlenia najcenniejszych obiektów 

architektonicznych.  

 

a) lampa parkowa wysoka 

Oprawa oświetleniowa oświetlająca główne aleje parkowe, podkreśla również ważne 

elementy zagospodarowania parku, takie jak amfiteatr, herbaciarnia. Kształt lampy sprawia,  

że światło rozchodzi się równomiernie, co jest szczególnie istotne  dla poczucia 

bezpieczeństwa przechodniów.  Typ lampy np. jak Lampa OS-1 z firmy Rosa lub 

równorzędne o nie gorszych parametrach. 

Charakterystyczne parametry: 

 Stopień ochrony IP:                        IP 66 

 Moc:                          39 W 

 Typ światła:                         CREE XM-L2 

 Waga:                          5,2 kg 

 Liczba/moc diod:             16 / 32 W 

 Klasa izolacji:                         II 

 Słup       tworzywo sztuczne,  kolor czarny 

 Wysokość słupa                        332 cm 

 Typ słupa SP-31W   
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Wypełnienie ‘płycin” 

szkło nieprzezierne,  

kolor ecru (ciepły)  

 

 

 

Lampa parkowa wysoka 
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W sumie zaprojektowanych zostało 66 sztuk lamp parkowych. Lokalizacja zgodna z 

dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  

 

b) lampa parkowa niska jako oświetlenie dodatkowe 

Oprawa oświetleniowa ścieżek w części barokowej  oraz przy obiektach 

architektonicznych.  Typ lampy np. jak Lampa KARIN 1200 LED z firmy Rosa lub 

równorzędne o nie gorszych parametrach. 

 

Charakterystyczne parametry: 

 Wysokość:     1,2 m 

 Średnica słupa przy podstawie/gruncie: Ø150 mm 

 Typ stosowanego betonu/kosza:  B-0A / Z-0A 

 Stopień ochrony IP:    IP 65 

 Moc:      21 W 

 Typ światła:     CREE XT-E 

 Liczba/moc diod:    8 / 16 W 

 Klasa izolacji:     II 

 Wymiary podstawy :                         Ø150 mm 

 Kolor :                                      czarny 

 

                 

Lampa parkowa niska 

 

W sumie zaprojektowanych zostało 9 sztuk lamp niskich. Lokalizacja zgodna z dołączonym 

projektem zagospodarowania terenu.  
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c)  lampa gruntowa/ zewnętrzna najazdowa podświetlająca obiekty 

     architektoniczne 

Oprawa oświetleniowa podświetlająca wpuszczana w podłoże z kierunkowo – 

symetrycznym (szkło przeźroczyste) rozsyłem światła. Dopuszcza się przejazd po 

oprawach pojazdów na ogumieniu pneumatycznym. 

Zasilanie lamp należy wykonać poprzez kable ziemne i przewidzieć zastosowanie rur 

ochronnych w zależności od potrzeb, zgodnie ze sztuką układania kabli energetycznych. 

Typ lampy np. Rena z firmy Norlys lub równorzędna o nie gorszych parametrach. 

 

Charakterystyczne parametry:  

 Wysokość - 13,6cm 

 Średnica rozetki - 12,5cm 

 Materiał – front lampy wykonany ze stali nierdzewnej, korpus z aluminium, puszka     

montażowa z polipropylenu. Kosz wykonany ze szkła hartowanego o gr. 10mm. 

 Trzonek żarówki / świetlówki – GU10 

 Źródło światła – żarówka halogenowa, żarówka led 

 Moc maksymalna źródła światła – 35W 

 Klasa ochrony – IP68 

 Klasa ochrony elektrycznej – I 

 Kolorystyka – stal nierdzewna 

 Dodatkowe informacje – dopuszczalne obciążenie 3 tony, możliwość pochylenia 

źródła światła do 10 stopni 
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Lampa parkowa gruntowa, podświetlająca 

W sumie zaprojektowanych zostało 27 sztuk lamp gruntowych. Lokalizacja zgodna z 

dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  

 

5.20  Ogrodzenie 

 
W parku w obydwu częściach zaprojektowane zostało ogrodzenie ażurowe neutralne, nie 

konkurujące z zabytkowym murem. Na fragmencie od ul. Wolności projektowane 

ogrodzenie poprowadzone zostanie od strony parku w odległości ok 15cm od lica muru. 

Fragmenty muru od zostawić w formie "świadka" i przeprowadzić konieczne zabiegi 

konserwatorskie, celem utrwalenia tego co zostało. Natomiast na całej długości, 

konsekwentnie zastosować ogrodzenie (z furtkami i bramami). Wysokość projektowanego 

ogrodzenia od 150 cm.  

Od strony ul. Opolskiej należy przemurować słupki do jednakowej wysokości (łącznie  

z nakrywą ok.160cm),  i również pozostawić je w formie "świadków". Projektowane moduły 

wpasowane zostaną w rytm słupków istniejących.  

Suma tego ogrodzenia wynosi ok 1363 mb.  

Pomiędzy częścią "francuską" a "angielską" zaprojektowany został ten sam typ ogrodzenia 

co w pozostałej części, ale o wysokości 100cm, na ławie betonowej pod poziomem terenu, 

celem zabezpieczenia parku przed ekspansją dzików. Suma tego ogrodzenia wynosi  

ok 402 mb.  
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Forma i parametry techniczne ogrodzenia według załączonego projektu.  

Lokalizacja zgodna z projektem zagospodarowania terenu.   
 

6. Zestawienie powierzchni – bilans terenu (dz. ew. nr 221/18, 369/95, 359/125, 

366/98, 306/92):  

 

 

         Łącznie powierzchnia  ~  447165,00 m² = 44,71ha = 100,00% w tym: 

         * pow. zabudowy                                                                       =     1037,5m²   =  0,2% 
                  
         * pow. utwardzona (trakty piesze, jezdne, place oraz el. małej arch.)  
                                                                                                         =    44732,2m²   =  10,0% 
 
         * pow. biologicznie czynna                                                   =    401395,3m²   =  88,0% 

 

 

7.     Dane o rejestrze zabytków i ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu   

zagospodarowania terenu.  

Teren inwestycji położony na działkach ew. nr 221/18, 369/95, 359/125, 366/98, 

306/92 objęty jest uchwałą NR  XXXIX / 271 / 2002 Rady   Gminy   Pokój z  dnia  14  

sierpnia  2002 r. zwana dalej ”MPZP gminy Pokój.  

Ponadto założenia parkowe wpisane zostały do rejestru zabytków dwukrotnie. 

Decyzją o numerze 7/46 z dnia16 grudnia 1946 wpisano park francuski.  

Decyzją o numerze 123/85 z dnia 22 stycznia 1985 wpisano do rejestru zabytków 

zespół parków: park  francuski z drugiej poł. XVIII, park krajobrazowy z drugiej poł. 

XIX w, park angielski na Winnej Górze z XIX w. Ponadto na podstawie ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – strefa ochrony konserwatorskiej A. 
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8.  Dane dotyczące oddziaływania planowanej inwestycji na strefy ochrony 

przyrody „Natura 2000”.  

Obszar, na którym usytuowane są działki ew. nr 221/18, 369/95, 359/125, 366/98, 

306/92 położony jest poza obszarem „Natura 2000”. Podlega natomiast ochronie na 

podstawie ustawy o ochronie przyrody – forma park krajobrazowy: Stobrawskiego 

Parku Krajobrazowego ustanowionego w 1999r. rozporządzeniem Nr P/11/99  

Wojewody Opolskiego z dnia 28.09.1999r. 

Ponadto przedsięwzięcie objęte niniejszym opracowaniem nie jest zaliczane do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 2013 poz. 1397). 

 

 

9.  Dane dotyczące zgodności projektu z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

         Projekt rewaloryzacji parku w Pokoju wykonany został zgodnie z uchwałą NR  XXXIX   
/ 271 / 2002 Rady Gminy Pokój z dnia 14 sierpnia  2002 r.  

 

10.     Dane o ewentualnym wpływie eksploatacji górniczej. 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się poza zasięgiem usytuowanych terenów 

górniczych, a więc nie podlega wymogom ustawy z dnia 4 lutego 1994r – Prawo 

górnicze i geologiczne. 

 

11.  Dane o istniejących i przewidywanych cechach zagrożenia dla środowiska   

oraz higieny i zdrowia użytkowników:  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r.Nr 

213, poz. 1397 z  późniejszymi zmianami), przedmiotowa inwestycja nie wymaga 

uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Planowana inwestycja nie będzie naruszała interesów osób trzecich,  

a w szczególności:  

-   zapewnia dostęp od strony drogi publicznej 

- nie powoduje uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia     

elektryczne, promieniowanie 

-  nie ma wpływu na korzystanie przez osoby trzecie z wody, kanalizacji, energii   

elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności 

-   nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby 
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12.    Miejsca postojowe. 

Zaprojektowano łącznie 51 miejsc postojowych (2 parkingi), w tym 5 

przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.  

 

13.    Odprowadzenie wód opadowych.  

Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachów Pawilonów Ogrodowych 

odbywać się będzie powierzchniowo na nieutwardzony teren na działce inwestora.  

Powierzchniowe odwodnienie terenu  uniemożliwi zalewanie sąsiednich działek 

budowlanych. Stosunki wodno-gruntowe w obrębie działek objętych inwestycją nie 

ulegną zmianie. Odprowadzenie wód opadowych z parkingu, opisanego w pkt. 22,  

odbywać się będzie za pomocą wewnętrznego systemu kanalizacji opadowej.  

 

Woda opadowa sprowadzona do kratek odwadniających po podczyszczeniu  

w separatorze gromadzona będzie w podziemnych zbiornikach z systemem 

przelewowym, odprowadzającym nadmiar wody do sztucznego zbiornika wodnego 

przy placu zabaw, gdzie następuje naturalny proces odparowania.  

 

14.  Dane dotyczące obszaru oddziaływania obiektów. 

Analizę oddziaływania przeprowadzono z uwagi na następujące dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409  

z   poźn. zmianami). 

2. RMI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.69 z późn. zmianami). 

Wszystkie obiekt budowlany, zlokalizowane na terenie parku, zarówno w zakresie 

lokalizacji, przesłaniania, nasłonecznienia, przepisów ppoż., lokalizacji miejsc 

postojowych, nie będą oddziaływać na sąsiednie działki budowlane.  

Oddziaływanie obiektów zawiera się w działkach nr  221/18, 369/95, 359/125, 

366/98, obręb Pokój. 
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15.     Uwagi końcowe.  

Wszelkie roboty winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie, określone „Prawem budowlanym” uprawnienia. Należy je wykonać 

zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 

w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając 

wytycznych technologicznych związanych z danymi systemami. Materiały i wyroby 

budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie dokumenty 

określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do 

stosowania jak: certyfikat znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, 

deklarację zgodności z Polską Normą, atest higieniczny, określenie klasyfikacji 

ogniowej itp.  

 

                                                                                                          Projektant: 
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1. Przedmiot i cel opracowania.  

 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania zabytkowego Parku w Pokoju,  

w skład którego wchodzą: ogród Francuski i Mały Park Angielski.  

Opracowywany teren położony jest we wschodniej części miejscowości Pokój w powiecie 

namysłowskim, w województwie opolskim, w centrum Stobrawskiego Parku 

Krajobrazowego.  

Park w Pokoju wchodzi w skład dawnego rozległego założenia parkowego powiązanego 

układem dróg. Stanowiły go: Zwierzyniec, Ogród Francuski z Małym Parkiem Angielskim, 

Duży Park Angielski na Winnej Górze oraz rozległe powierzchnie stawów hodowlanych. 

Północna część wcina się klinem w obszar zabudowany. Południowy natomiast sąsiaduje  

z terenami otwartymi oraz leśnymi. 

 

Celem projektu rewaloryzacji Parku w Pokoju jest: 

 

1. Odtworzenie pierwotnego założenia parkowego wraz z wyposażeniem  

i  elementami małej architektury na bazie historycznych zdjęć i map. 

2. Podwyższenie standardu przestrzeni publicznej poprzez modernizację i renowację 

istniejących elementów wyposażenia parku, a także uzupełnienie o nowe atrakcyjne 

społecznie elementy architektury wynikające z potrzeb funkcjonowania terenu  

w miejscowości.  

3. Rekonstrukcja historycznych obiektów kubaturowych. 

4. Ujednolicenie materiałów i kolorystyki z „duchem” historii parku. 

5. Zaprojektowanie elementów małej architektury na podstawie historycznej 

dokumentacji fotograficznej w tym rzeźb, altan, fontann, oświetlenia. 

6. Odtworzenie i podkreślenie osi widokowych. 

7. Uczytelnienie układu kompozycyjnego poprzez niezbędną gospodarkę 

drzewostanem oraz wprowadzenie nowych nasadzeń. 

8. Dodanie nowych i atrakcyjnych funkcji, które nie ingerują w historyczną kompozycje 

parkową. 

9. Wprowadzenie ekonomicznych i energooszczędnych rozwiązań projektowych 

niezbędnych do funkcjonowania parku. 

10. Udostępnienie parku i toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych. 

11. Podniesienie wartości estetycznej, krajobrazowej i funkcjonalnej założenia.  

12. Celem projektu rewaloryzacji jest dobra kontynuacja z „duchem” czasu  

i z poszanowaniem założeń historycznych. 
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2.      Podstawa opracowania. 

 

         Podstawa do opracowania niniejszej dokumentacji są: 

 

• Umowa z Zamawiającym 

• Uzgodnienia z Inwestorem 

• Konsultacje z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

• Zalecenia Konserwatorskie 

• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

• Analiza Zasobów Środowiska Kulturowego miejscowości Pokój: dr 

Kwaśniewski, dr Dworniczak 

• Koncepcja rewaloryzacji Parku otrzymana od Inwestora 

• Dokumentacja oraz Mapy i Fotografie archiwalne udostępnione przez  

Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Gminę Pokój 

• Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Pokój 

• Mapa do celów projektowych 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego 

• Inwentaryzacja zieleni 

• Normy i akty prawne obowiązujące w czasie opracowania projektu 

 

3.   Historyczny kontekst miejsca. 

3.1 Informacje ogólne. 

 

Urbanistyczny układ Pokoju stanowi w regionie niepowtarzalny przykład zachowanej 

barokowej kompozycji. W promienisto - koncentryczny układ wpisano pałac  

z zabudowaniami towarzyszącymi oraz park. 

Założenie urbanistyczne w Pokoju rozpoczyna data 1748, kiedy brzeski regiment wojskowy 

wytyczył w lesie pierwsze aleje krzyżujące się w punkcie, gdzie stał mały domek myśliwski. 

Inspiracją dla takiego układu były podobne pod względem kompozycji założenia powstałe 

w XVIII w., jak przede wszystkim Karlsruhe w Badenii-Wirtembergii oraz Clemenswerth.  

Kompleks w Pokoju powstał pierwotnie jako rezydencja myśliwska, która otoczona była 

zwierzyńcem, wkrótce jednak została letnią siedzibą.  

Wzniesiono murowany pałac otoczony kręgiem parterowych domów kawalerskich,  

w których znajdowały się między innymi kuchnie, pomieszczenia dla służby, pokoje 

gościnne, sala koncertowa. W latach 50. XVIII w. założono ogrod w stylu francuskim. 
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 W latach 1765-1775 z przerwami trwała budowa kościoła ewangelickiego pw. św. Zofii. 

Pomiędzy  promieniście rozchodzącymi się alejami rozwijała się dalsza zabudowa 

miejscowości. Założenie przyciągało wielu rzemieślników oraz specjalistów z różnych 

dziedzin. 

Po śmierci C.C. Erdmmana von Würtemberga od 1793 r. została stałą siedzibą jego 

następcy Friedricha Eugena. 

Na przestrzeni kolejnych lat powstawały kościoły, urzędy, szkoły, biblioteka, teatr, 

zajazdy,pensjonaty i budynki mieszkalne oraz zakłady produkcyjne itp. W I połowie XIX w. 

w Carlsruhe zaczęto dostrzegać walory uzdrowiskowe, które sprawiły, że pod koniec XIX 

w. powstał renomowany kurort, który był licznie odwiedzany przez kuracjuszy z całych 

Niemiec. 

 

Ryc. 1. Mapa miasta Pokój i okolic z 1799 r., przerys mapy z 1750 ( J.A.C. Damma, rep. z Geheimes 

Staatsarchiv Preuischer Kulturbesitz w Berlinie, GStA, XI, Karten E 50919). 
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3.2 Analiza terenu objętego opracowaniem. 

          

Ogród Francuski 

 

Projektantem ogrodu barokowego był architekt Georg Ludwig Schirrmeister oraz ogrodnik 

Websky.  Część ta urządzona była jako ogród barokowy w stylu francuskim.  

Prace rozpoczęto w 1753 r. od wyznaczenia pod jego lokalizacją terenu stycznego  

dooranżerii, położonego między dwoma alejami. Zaprojektowany został regularnie  

z kwaterami ograniczonymi geometrycznie wytyczonymi ścieżkami i basenami. Kwatery 

wypełniały partery ze strzyżonymi żywopłotami, ozdobione licznymi rzeźbami, boskiet 

z przeróżnie urządzonymi gabinetami: z huśtawką, letnim teatrem, placem do strzelania, 

czy parasolem. Najważniejszym i najciekawszym elementem był położony na głównej osi, 

nieco ukryty wśród szpalerów i masywu drzew Salon Wodny zaprojektowany przez G.L. 

Schirrmeistra. 

 

Oddany został do użytku w 1776 r. Piękny okrągły pawilon z bogatym detalem w stylu 

rokoko, otoczony kanałem, olśniewał swoją formą z tryskającymi u podstawy fontannami  

w postaci ryb i muszli. Konstruktorem skomplikowanego układu hydraulicznego był Keller. 

Niestety wkrótce po katastrofie budowlanej obiekt ten zamknięto, zlikwidowano mostki  

i traktowano, jako ozdobną ruinę ogrodową. obok nowej oranżerii W 1795 r. przy 

wschodniej granicy ogrodu postawiono dom ogrodnika Klöbera. 

W XIX w. obiekt przekształcono, likwidując barokowe boskiety i gabinety na rzecz 

swobodnej kompozycji. Przy nowej oranżerii rozwinęło się ogrodnictwo zamkowe.  

Na jego bazie po wojnie utworzono stację badawczą i teren ten ostatecznie został 

wykluczony z obszaru parku. 
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Ryc. 2. Ogród Francuski fragment mapy Carlsruhe i okolic, rys. J.A.C. Damma, 1799, przerys mapy z 1750 r. 

(rep. Geheimes Staatarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie). 

 

 

Ryc. 3. Rekonstrukcja Ogrodu Francuskiego z XVIII w. wykonana na podstawie opisów Regehlego (rep. T. 

SKALETZ, Karlsruhe in Oberschlesien). 
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Ryc. 4. Pocztówka przedstawiająca oranżerię na terenie gospodarstwa ogrodniczego przy Ogrodzie 

Pałacowym; Fotografia; opis: Carlsruhe i Schl. Hofgartneri 

 

 

Mały Park Angielski 

Mały Park Angielski założono w XIX w, Jego kompozycję oparto na osi ogrodu 

francuskiego, którą na planie podkreślała część elementów wyposażenia.  

Po 1857 roku postawiono świątynię Eugena, w 1863 pomnik śpiącego Lwa, w 1869 

usypano pamiątkowy kopiec pastora Schlegela z zaciszną altaną na szczycie, do której 

prowadziła spiralnie wznosząca się ścieżka. Około 1873 r. postawiono górującą nad 

parkiem Kolumnę Germanii. Pomiędzy istniejącą roślinnością poprowadzono płynne ścieżki 

oprowadzające gości między elementami wyposażenia. W parku umieszczono również 

posągi Apolla, Diany, Wenus i Minerwy (najprawdopodobniej przeniesiony z Dużego Parku 

Angielskiego), neogotycki obelisk pamiątkowy, źródełko oraz pomnik „Pokój koronująca 

króla Fryderyka Wilhelma II” (pierwotnie stał na Wyspie Królewskiej na terenie Dużego 

Parku Angielskiego), wspomniane wyżej pomniki i świątynię. Na północny wschód od Lwa 

znajdowało się wzniesienie najeżone ostrymi kamieniami, nazywane Blizberg. Na nim stała 

kiedyś ośmiokątna altana kryta słomą, z której widać był podobno Pałacyk Szwedzki. 
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 Ryc.5. Mały park Angielski, fragment Ubersichtsplan von Karlsruhe und Umgebung 1180r.  
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4.      Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

 

Teren objęty opracowaniem jest rozległym założeniem pałacowo - parkowym o łącznej 

powierzchni ok 45 ha. Charakteryzuje się w miarę płaską powierzchnia terenu z licznymi 

zagłębieniami - jako pozostałości po dawnych stawach i systemie melioracji parku.  Poziom 

powierzchni waha się w granicach 160 – 180 m n.p.m.  

Na obszarze parku dominują gleby piaskowe z piasków luźnych i słabo - gliniastych. 

Założenie pałacowo - parkowe w Pokoju jest jednym z wielu przykładów obiektów 

zdewastowanych nie tylko upływem czasu, lecz również systematycznej dewastacji 

wynikającej z uwarunkowań historycznych, które nastąpiły po drugiej wojnie światowej. 

Związane z nimi decyzje, a następnie wieloletnie zaniedbania spowodowały poważne,  

a niejednokrotnie nieodwracalne zniszczenia. Po1945 r. usunięto większość inskrypcji oraz 

zdemontowano lub zniszczono elementy związane nie tylko z historia Prus, lecz również  

z historia rodziny właścicieli i mieszkańcami miejscowości. Pokój po II wojnie światowej 

stracił swojaą przedwojenną świetność i znaczenie. 

Obecnie brak zachowanych głównych architektonicznych akcentów oraz wybudowanie na 

ich miejscu nowych obiektów rozpoczęła proces zacierania kompozycji. Nieodpowiednia 

gospodarka prowadzona na terenach parkowych spowodowała nadmierny rozwój 

roślinności, rozprzestrzenianie się niepożądanego samosiewu a w efekcie zacieranie 

wnętrz, powiazań kompozycyjnych i osi widokowych. Pozostawione bez opieki elementy 

małej architektury uległy w przeważającej części zniszczeniu. Na terenie założenia 

parkowego i zwierzyńca zachowały się ruiny lub jedynie szczątki poszczególnych 

elementów wyposażenia. W najlepszym stanie znajdują się obecnie posagi na terenie 

Małego i Parku Angielskiego, które wymagają natychmiastowego profesjonalnego 

zabezpieczenia i remontu. Z trzech świątyń najlepiej zachowała się 

świątynia Matyldy w Dużym Parku Angielskim, w której przeprowadzono prace remontowe, 

pozostałe dwa obiekty w Małym Parku Angielskim uległy zawaleniu, zachowały się jedynie 

ich szczątki. Konieczne jest również zgromadzenie elementów wyposażenia, które zostały 

zabezpieczone poza granicami parku w jednym miejscu, i przeprowadzenie 

profesjonalnych prac konserwatorskich. 

Poważny problem stanowią samosiewy drzew i krzewów wrastające korzeniami  

w fundamenty budowli. Pozostawienie ich w tym stanie spowoduje dalsza destrukcje  

i straty autentycznej tkanki parku. 

Do parku prowadzi kilka wejść z dróg głównych, niestety nie są one zaakcentowane ani 

wyeksponowane. System melioracji wymaga zdecydowanie naprawy i przywrócenia funkcji 

jaką pełnił.  
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Wszystkie wnętrza parkowe zarośnięte są samosiewami wśród których ukryte są 

pozostałości historycznego wyposażenia parku.  

Układ jest bardzo mało czytelny i zdecydowanie wymaga rewaloryzacji i stworzenia 

harmonijnej kompozycji, w nawiązaniu do historycznego układu parku.  

Ogółem rośnie tu około 14 tys. drzew w tym ok 220 posiadających parametry pomników 

przyrody. Większość stanowią drzewa liściaste głównie dęby, lipa graby, buki natomiast  

a drzew iglastych występują tu przede wszystkim sosna pospolita, wejmutka i daglezja  

 

 

Ryc. 6. Główne wejście od strony ronda 

 

 

Ryc. 7. Zarośnięty ogród francuski- z samosiewami  
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Ryc. 8. Zachowana aleja grabowa- w tle salon wodny 

 

 

Ryc. 9. Ruiny herbaciarni i Salonu wodnego. 

 

 

Ryc. 10. Pomnik śpiącego Lwa (1863) 
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Ryc. 11. Ruiny historycznego wyposażenia parku  
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Ryc. 12. Pozostałości po historycznym systemie melioracji parku   

 

       

Ryc. 13. Pozostałości po historycznych stawach 

 

 

Ryc. 14. Pozostałości ceglanego muru od strony ul. Wolności 
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Ryc. 15. Ruiny budynków dawnej stacji SDOO na terenie ogrodnictwa 

 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.  

 

Opracowywaną część założenia parkowego w Pokoju należy podzielić na trzy strefy. Ogród 

Francuski, Mały park Angielski oraz teren byłego ogrodnictwa od strony ul. Wolności.  

Koncepcja parku książęcego, czyli ogrodu francuskiego nawiązywała do założeń 

oświecenia. Miał on przedstawiać mityczną Arkadię, czyli malowniczą i sielankową krainę 

opisywaną w poezji oraz przedstawianą na obrazach znanych malarzy. Dlatego też  

w parku pojawiły się posągi starożytnych bogów oraz bogiń greckich i rzymskich. Założenie 

parkowe było zgodne z zasadami projektowania parków francuskich.  

Zakładało ono symetrię, osiowość i geometryczne kształty trawników, alejek spacerowych, 

szpalerów, żywopłotów oraz wyposażenie w liczne rzeźby, atrakcje parkowe i urządzenia 

wodne. Zwieńczeniem głównej alejki parkowej był salon wodny na wyspie. 
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Mały park Angielski wykazuje cechy stylistyczne parku krajobrazowego o charakterze 

naturalistycznym.  Nie utworzono tu symetrycznych dróg i alejek. Powstały kręte ścieżki i 

polany, na których wybudowano różne obiekty. Obydwa parki połączono w jeden ogromny 

obszar parkowo – pałacowy.  
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Projekt rewaloryzacji Parku w pokoju obejmuje: 

 

Ogród Francuski: 

• Analizy elementów układu funkcjonalno - przestrzennego, rozpoznanie struktur 

krajobrazu kulturowego i inwentaryzację zasobów  

• Projekt Rewaloryzacji w oparciu o zgromadzone dokumenty archiwalne i analizy 

będące w posiadaniu O WKZ   

• Uczytelniono i odtworzono możliwie w jak największym stopniu zabytkową 

kompozycję parku, z podkreśleniem cech części barokowej i angielskiej 

• Odtworzono wnętrza parkowe 

• Wykonano mapę do celów projektowych 

• Wykonano inwentaryzację zieleni 

• Wykonano inwentaryzację obiektów architektonicznych i rzeźb 

• Opracowano programy prac konserwatorskich dla zinwentaryzowanych obiektów. 

• Odtworzono dwa baseny w północno - zachodniej części parku 

• Zaprojektowano fontannę na planie kwadratu, stanowiącą dominantę jednego  

z parterów kwiatowych 

• Zaprojektowano strefy wejściowe do parku od strony ronda;  podkreślono główne 

historycznie wejście 

• Odtworzono historyczne proporcie podziałów poprzecznych ogrodu francuskiego 

oraz układu parterów przed linią basenów 

• Zachowano istniejącą aleję grabową prowadzącą do Salonu Wodnego 

• Zachowano połączenia funkcjonalne z Małym Parkiem Angielskim 

• Nadano parkowi nowe cechy pozwalające na zaistnienie bądź sublimację funkcji 

kulturowych, poznawczych, naukowych i kontemplacyjnych 

 

Mały park Angielski: 

• Dokonano analizy elementów układu funkcjonalno - przestrzennego 

• Uczytelniono i odtworzono ścieżki, oraz wkomponowano nowe trakty piesze oraz 

jezdne stanowiące dojścia do szczególnie atrakcyjnych wnętrz parku oraz dojazd 

techniczny dla obsługi parku 

• Zaprojektowano oświetlenie wysokie parkowe oraz niskie lampy podświetlające, 

podkreślające szczególnie atrakcyjne elementy małej architektury  

• Odtworzono historyczne obiekty takie jak: 

o Altana na wzgórzu Błyskawic 

o Altana na wzgórzu Schlegela 

o Altana ze źródłem 
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o Świątynia księcia Eugena 

• Uczytelniono historyczny układ zespołu zabudowy uzdrowiskowej i kawalerskiej 

 

Teren Ogrodnictwa, dawnej stacji SDOO: 

• Zaprojektowano nowe obiekty budowlane na terenie po byłej SDOO w Pokoju na 

potrzeby stworzenia centrum edukacji przyrodniczej z zapleczem technicznym, 

socjalnym, biurowym do prowadzenia szkółki roślin parkowych (osiemnastowieczne 

okazy).  

• Wykonano projekt rekonstrukcji oranżerii 

• Wykonano projekt rekonstrukcji cieplarni 

• Zaprojektowano parking z drogą manewrową dla autobusów 

• Wykonano projekt zagospodarowania terenu – stworzono polanę rekreacyjną 

poprzez zaprojektowanie stref rekreacji biernej oraz czynnej, takich jak: 

o poletka i zagony do hodowli roślin 

o amfiteatr 

o siłownia zewnętrzna  

o plac zabaw dla dzieci z mini stawem 

o kręgi ogniskowe z miejscem na ognisko 

o skate park 

o sztuczne ścianki wspinaczkowe 

o altana grillowa 

 

Na terenie rewitalizowanego parku w części francuskiej wyznaczono strefy do aktywnego 

spędzania wolnego czasu. W tym fragmencie znajdują się tereny o różnym przeznaczeniu: 

rekreacji biernej i czynnej, miejsc spotkań towarzyskich i kulturowych oraz terenu, gdzie 

można spędzić czas aktywnie na łonie natury. 

Pierwszym z nich jest teren dla ogrodnictwa, przystosowany do badań nad odmianami 

roślin. Znajdują się tam dwa budynki wyposażone w szklarnie do hodowli i prowadzenia 

doświadczeń nad roślinami. Dodatkowo przed budynkami wyznaczono zagony oraz poletka 

do hodowli odpornych na warunki atmosferyczne odmian rośln. 

Przesuwając się w stronę południową zaprojektowano wpisany w teren amfiteatr. 

Odbywające się w amfiteatrze pokazy oraz imprezy okolicznościowe pozwolą na integrację 

mieszkańców, a także zaproszonych gości.  

Za amfiteatrem usytułowana została duża polana rekreacyjna. Przestrzeń trawnikowa 

znajdująca się w otoczeniu roślinności i zaprojektowanej zieleni. Przeznaczona na 

spokojne spacery, do zabaw dla dzieci, wylegiwania się na słońcu czy rodzinnego 

spędzania wolnego czasu na pikniku.    
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5.1 Amfiteatr 

Zaprojektowano kompozytową scenę i siedziska, ułożone na profilowanym gruncie, 

pokrytym trawą z rolki. Przed sceną znajduje się nawierzchnia typu hansegrand, 

pozwalająca na korzystanie z widowni osobom niepełnosprawnym. Za miejscami dla 

publiczności i sceną posadzono szpaler drzew tworząc w ten sposób ramę dla obiektu. 

Zadaniem amfiteatru jest stworzenie przestrzeni dla wydarzeń kulturalnych, takich jak 

koncerty, pokazy teatralne, filmowe oraz inne imprez okolicznościowe. 

 

 

 

 

 

 

Inspiracje 
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5.2 Poletka i zagony do hodowli roślin 

Zagony projektuje się jako niewielkie poletka o wym. 2,0x6,0m , ograniczone drewnianą 

ramą wys. 0,45m. Szerokość żwirowych ścieżek miedzy zagonami wynosi 1,0 m.  

Rośliny uprawiane w ten sposób, stanowią świetną formę edukacji oraz rekreacji dla dzieci, 

młodzieży oraz osób starszych.  
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Inspiracje 
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5.3 Siłownia zewnętrzna 

Siłownie zewnętrzną projektuje się jako osobne wnętrze parkowe z sześcioma podwójnymi 

urządzeniami do ćwiczeń. Sprzęt fitness montowany jest przy pylonie, gdzie znajdują się 

instrukcja prawidłowego korzystania z urządzenia a także informacje jakie partie mięśni 

będą ćwiczone. Każde urządzenie ma swoją strefę bezpieczeństwa. 

Siłownia zaprojektowana jest na nawierzchni typu hansegrand. 

Projektowana siłownia zewnętrzna stanowi obiekt rekreacyjno - sportowy służący do 

zaspakajania potrzeb aktywności fizycznej. Dobrane urządzenia mają za zadanie rozruch 

większości mięśni i stawów co w wielu przypadkach zapobiega kontuzjom  

i schorzeniom w szczególności u osób starszych, zwłaszcza teraz, kiedy większość ludzi 

prowadzi siedzący tryb życia.  

Siłownia przystosowana jest dla trzech grup wiekowych; młodzież, osoby dorosłe oraz 

seniorzy. 

 

Wybrane urządzenia treningowe: 

 

 

Biegacz, koła tai chi                                             Rowerek                                                    Narciarz biegowy 
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Narciarz                                                     Steper, Twister                                                 Prasa nożna 

 

                                 

 

Trenażer ramion                                          Wyciąg górny                                                Wahadło        

 

 

  

Wioślarz 

 

Projektowane urządzenia do ćwiczeń typu jak np. z firmy Olimpicus lub równoważne o nie 

gorszysz parametrach.  
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5.4   Ścieżka zdrowia 

W najbardziej wysuniętej na północ części parku zlokalizowana została ścieżka zdrowia 

Street Workout. Zaprojektowano w sumie sześć urządzeń do ćwiczeń, wzdłuż głównej 

ścieżki okalającej park. Wszystkie elementy zamontowane są na stałe do podłoża na 

nawierzchni typu hansegrand.  

 

.   Podstawowe dane strefy: 

      a.   Powierzchnia obszaru...………….…………...…………..………...………250m² 

      b.   Długość ścieżki ……………………….….…………………………..……52,5mb 

      c.   Szerokość ścieżki ..……………………………………………..…………..5,3mb       

      d.   Obrzeże betonowe…………………………………..…………………….57,5mb 

 

Każde z 7 urządzeń ścieżki zdrowia posiada inne przeznaczenie. Dla ułatwienia 

użytkowania urządzenia wyposażone zostaną w tablice informacyjne objaśniające właściwy 

sposób korzystania z urządzenia oraz walorów zdrowotnych płynących z systematycznego 

ćwiczenia.  

Urządzenia wykonane są z drewna i elementów metalowych. Wybrano urządzenia typu jak 

np. z Firmy Educarium lub równorzędne o nie gorszych parametrach. 

 

 

                          

Bieżnia                                                   Drabinka                                                  Drabinka  pozioma 
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Łuk drabinkowy                                                                              Urządzenie do wiosłowania     

 

Rowerek 

         

Zestaw płotków 
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Ścieżka zdrowia ma stworzyć mieszkańcom atrakcyjne miejsce do czynnej rekreacji oraz 

zachęcać do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, a także podnieść 

świadomość użytkowników – dzięki systemowi informacyjnemu, obrazującemu wpływ 

poszczególnych ćwiczeń na kondycję fizyczną człowieka.   

 

5.5   Plac Zabaw dla dzieci 

Plac zabaw został zaprojektowany na osi kompozycyjnej do salonu wodnego. Rzut placu 

opiera się na zarysie koła o średnicy 60 m, na nawierzchni piaszczystej. Wszystkie 

zastosowane w projekcie urządzenia na placu zabaw są na tyle różnorodne aby  

w maksymalny sposób zrealizować dziecięce potrzeby zabawy. W koncepcji placu wzięto 

pod uwagę dziecięcą wyobraźnie i oraz ich rozwój a także potrzeby zmieniające się z 

wiekiem. Dlatego też wybrane urządzenia podzielone zostały z godnie z przeznaczeiem na 

różne strefy wiekowe. Wybrane urządzenia zgodne z normą PN-EN 1176. 

     

Piaskownica  
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Drewniane bujaczki  
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Drewniane trampoliny 

 

        



29 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Park w Pokoju 

Bocianie gniazdo 

 

Most zwodzony 

 

 

 

Kombinacja z rybami i wodą 
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Wieża sprawnościowa 
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Karuzela  

 

 

 

 

Konstrukcja wspinaczkowa 
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5.6  Krąg ogniskowy 

Zaprojektowane zostały dwa kręgi ogniskowe z miejscem na ognisko o całkowitej 

szerokości 690cm każdy. Granice obiektów stanowią gabionowe ławki z drewnianym 

siedziskiem. Paleniska wykonane są z kamienia naturalnego, lokalnego o wysokości 20cm 

wokół nich ułożona jest nawierzchnia typu hansegrand, taka jak na ścieżkach. Dookoła 

kręgów zaprojektowana została opaska żwirowa o szerokości 20cm.  

 

 

Inspiraca 
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5.7.  Skate park  

Obszar skate - parku wynosi 254 m2. Obiekt wykonano z lanego betonu, posiadają 

elementy wyposażenia w postaci poręczy, pochylni, wzniesień. 

 

 

Przykładowy skate park 

 

5.8  Ściany wspinaczkowe 

Konstrukcja ścian wspinaczkowych bulderowych to samonośne bryły wykonane z laminatu 

poliestrowego o ukształtowaniu jak na rysunku poniżej. Zaprojektowano zespołu ścianek 

wspinaczkowych składających się z wyższej ścianki w kształcie zbliżonym do odwróconej 

litery „U” o wysokości maksymalnej 2,5 m n.p.t i powierzchni ok. 4,0 m² oraz dwóch 

mniejszych skałek bocznych o wysokościach min 1,3m i 1,7m oraz powierzchni każdej po 

ok. 2,5 m².  
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Pokrycie ścian wspinaczkowych bulderowych tworzą panele na bazie włókna szklanego, na 

których osadzone będą gniazda do zmocowania chwytów wspinaczkowych 18szt/m² (typ 

MONOTAPE lub równorzędne), sklejki spełniające warunki normy PN-EN 12572. 

 

5.9  Altana do grillowania 

Projektowana drewniana altana wraz z wbudowanym grillem. Powierzchnia jej wynosi 18,5 

m kw. Konstrukcja wykonana będzie z drewna litego, liściastego, klejonego, bejcowanego, 

zabezpieczonego impregnatem.  

Kolor drewna złoty dąb RAL 8001. 

 

 

Projekt altany- widok-front 

 

Murowany grill z cegły klinkierowej w kolorze szarym RAL 7004. Pokrycie dachu - blacha 

na rąbek w kolorze grafitowym RAL 7011. Nawierzchnia pod altaną z płyt betonowych 

50x50 w kolorze grafitowym typu jak z firmy Globet lub równorzędne o nie gorszych 

parametrach. 
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Projekt altany- rzut 

 

 

Podstawowe dane. 

• Długość budynku: 5 m. 

• Szerokość budynku 4 m. 

      a.   pow. użytkowa.. ……………………………………..……………….….………18,5 m² 

      b.   pow. zabudowy………………………………………………….…………………20 m² 

 

 

Funkcja i forma obiektu.      

Projektowany obiekt stanowi atrakcyjna formę i dobrze wtapia się w istniejący krajobraz. 

Jest doskonałym elementem wyposażenia parku, schronienia przed słońcem i deszczem,  

a jej wyposażenie w postaci wbudowanego grilla i stołu z krzesłami pozwala na 

biwakowanie na świeżym powietrzu. Altana jest uzupełnieniem wyposażenia parku  

i powinna zachęcić mieszkańców do organizowania spotkań towarzyskich i imprez 

grupowych na łonie natury. 
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5.10  Elementy wodne 

 

      5.10.1  Baseny 

W północnej części założenia, tuż obok głównego wejści do parku, odtworzone zostały  

2 symetryczne, prosokątne baseny ogrodowe o wymiarach 9,5x33m. Oś pomiędzy 

basenami wyznacza główna aleja parkowa.  

Prosta forma basenów stanowi elagnci akcent frontowej części parku, nawiązyjący do 

historycznych rozwiązań parków francuskich. Na zrównanej z terenem płaskiej tafli wody 

każdego z basenów, zaprojektowano dodatkowo po jednej, zlokalizowanej w centralnej ich 

części wysepce z dominantą w postaci historycznych rzeźb - kobiety w basenie wschodnim 

oraz mężdzcyzny w zachodnim. 

 

 

 

     5.10.2  Fontanna 

Po wschodniej stronie głównej alei, w centralnej częśći jednego z parterów kwiatowych 

zaprojektowano fontannę z piaskowca, stanowiącą atrakcyjny akcent wnętrza kwiatowego. 

Fontanna na rzucie kwadratu o wymiarach 4,0x4,0m i wysokości 0,45cm posiada dodatkow 

dyszę spieniającą z reflektorem podświetlającym strumień wody od spodu. 
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     5.10.3  Mini Staw 

We wschodnim narożniku francuskiej części parku, zaprojektowano plac zabaw na planie 

zbliżonym do okręgu, stanowiący odbice lustrzane salonu wodnego, znajdującego się na 

jego przeciwległej osi. W układ placu zabaw – w jego centralną część wkomponowany 

został mini staw z wysepką, stanowiący dodatkową atrakcję dla najmłodszych. Głębokość 

stawu waha się od od 0,30m przy brzegu do 0,65 -1,05m przy obrzeżach wysepki.  

 

 



38 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Park w Pokoju 

Na podstawie uzyskanych materiałów historycznych oraz inwentaryzacji stanu istniejącego, 

w Małym Parku Angielskim zaprojektowano cztery altany: 

 

5.11  Altana na wzgórzu Błyskawic 

Projektuje się jako obiekt na rzucie ośmioboku, o lekkiej konstrukcji drewnianej, na słupach 

z drewna klejonego, zabezpieczonego impregnatem. Nawierzchnie altany stanowią płyty z 

piaskowca, pokrycie dachu gont. 
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5.12  Altana na wzgórzu Schlegela 

 

Projektuje się jako obiekt na rzucie ośmioboku, o lekkiej konstrukcji drewnianej, na słupach. 

Z drewna klejonego, zabezpieczonego impregnatem. Nawierzchnie altany stanowią płyty z 

piaskowca, pokrycie dachu gont. Dach Altany zwieńczony jest świetlikiem. 
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5.13  Altana ze źródłem 

 

Projektuje się jako obiekt na rzucie ośmioboku, o lekkiej konstrukcji drewnianej, na słupach. 

Z drewna klejonego, zabezpieczonego impregnatem. Nawierzchnie altany stanowią płyty z 

piaskowca, pokrycie dachu gont. Ponadto w centralnej części altany zaprojektowano 

poidełko dla ptaków. 

 

 

 

‘ 
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5.14  Świątynia księcia Eugena 

 

Świątynię zaprojektowano na rzucie koła o średnicy 5,8m i powierzchni 26,42m².  

Konstrukcję świątyni stanowi cegła pełna. Wieńczący świątynię dach podparty sześcioma 

kolumnami, pokryty jest blachą cynkową na roąbek stojący i leżący. W centralnej części 

obiektu znajduje się popiersie księcia Eugena von Wurttemberga z piaskowca na 

postumencie również z piaskowca. Całkowita  wysokość światyni wynosi 5,72m. 
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5.15  Odtworzony zarys historycznego zespołu zabudowy uzdrowiskowej i kawalerskiej 

 

Projektuje się murek o wysokości 0,44m i szerokości 0,51m z cegły klinkierowej, 

stanowiący zarys historycznych fundamentów po dawnych obiektach zespół zabudowy 

uzdrowiskowej oraz po dawnej zabudowie kawalerskiej. 

 

 

5.16   Park linowy 

 

Koncepcja parku linowego w Parku w Pokoju obejmuje instalacje 16 przeszkód linowych na 

drzewach. Park ten będzie stworzony do obsługi zarówno klientów indywidualnych jak  

i grupowych, w tym grup szkolnych. Kryterium udostępnienia atrakcji jest wiek uczestników 

– min. 8 lat oraz wzrost min. 130 cm. Uczestnicy przed wejściem do parku zostają 

wyposażeni w profesjonalny sprzęt asekuracyjny ( uprzęże, lonże, karabinki, rolkę, kask )  

i przeszkoleni z zasad posługiwania się nim. Następnie pokonują stacje treningowe  

zawieszone tuż nad ziemią umożliwiające dalsze korzystanie z tras parku. 
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W skład parku wchodzić będą: 

 

1. Trasa treningowa – 4 stacje do nauki systemu asekuracji zainstalowane tuz nad    

ziemią; 

2. Trasa wysoka – 13 zróżnicowanych przeszkód linowych zainstalowanych na 

wysokości od 5-8m nad ziemią; 

 

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU 

 

           Do instalacji poszczególnych tras parku wykorzystane będą drzewa ponumerowane    

według inwentaryzacji dendrologicznej: 

1. Trasa treningowa:   

• 8 (nr inwentaryzacyjny: 6749) – dąb szypułkowy obw. 182 cm, 

• A (nr inwentaryzacyjny: 6751) – dąb szypułkowy obw. 142 cm,  

• B (nr inwentaryzacyjny: 6752) – dąb szypułkowy obw. 150 cm,  

• C (nr inwentaryzacyjny: 6753) – sosna pospolita  obw.158 cm,  

• D (nr inwentaryzacyjny: 6776) – dąb szypułkowy obw. 143 cm; 

2. Trasa wysoka:  

• 1 (nr inwentaryzacyjny: 4635) – sosna pospolita obw. 177 cm;  

• 2 (nr inwentaryzacyjny: 4643) – lipa drobnolistna obw. 159 cm,  

• 3 (nr inwentaryzacyjny: 4651) – dąb szypułkowy obw. 149 cm,  

• 4 (nr inwentaryzacyjny: 4652) - dąb szypułkowy obw. 91 cm,  

• 5 (nr inwentaryzacyjny: 6779) - dąb szypułkowy obw. 183 cm,  

• 6 (nr inwentaryzacyjny: 6771) – buk pospolity obw. 145 cm,  

• 7 (nr inwentaryzacyjny: 6756) – buk pospolity obw. 180,  

• 8 (nr inwentaryzacyjny: 6749) – dąb szypułkowy obw. 182 ,  

• 9 (nr inwentaryzacyjny: 6739) – dąb szypułkowy obw. 131 cm,  

• 10 (nr inwentaryzacyjny: 6726) – dąb szypułkowy obw. 110 cm,  

• 11 (nr inwentaryzacyjny: 6722) – dąb szypułkowy  obw. 164 cm,  

• 12 (nr inwentaryzacyjny: 6723) – dąb szypułkowy  obw. 134 cm, 

• 13 (nr inwentaryzacyjny: 6704) – dąb szypułkowy  obw. 141 cm,  

• 14 (nr inwentaryzacyjny: 6698) – dąb szypułkowy obw. 154 cm; 

         

Pomiarów dokonywano na wysokości 130 cm. 
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Rzut tras parku linowego 
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SCHEMATY TECHNICZNE 

Legenda: 

LS - lina stalowa, śr. 10 mm 

PA – lina poliamidowa, śr. 16 mm, kręcona, kolorowa 

PP – lina polipropylenowa, śr. 16 mm, pleciona, kolorowa 

PP+R – lina polipropylenowa, śr. 16 mm, pleciona, kolorowa z rdzeniem liny stalowej,   

śr. 10 mm 

BD – belka drewniana z drzewa miękkiego typu świerk, heblowana 

PD – pal drewniany, okrągły, z drzewa miękkiego typu świerk, heblowany 

 

Trasy parku linowego: 

Trasa treningowa  8-A-D: 

 

Przeszkoda 8-A - Most dwulinowy, dł. 9,3 mb 

 

 

Przeszkoda A-B - Przejście z lianą, dł. 10,0 mb 
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Przeszkoda B-C -  Krzywy mostek, dł. 7,6 mb 

 

 

 

Przeszkoda C-D – Zjazd, dł. 10,6 mb 
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Trasa wysoka  1-14: 

Przeszkoda 1-2 – Ninja, dł. 17,1 mb 

 

 

 

Przeszkoda 2-3 - Dziurawy most, dł. 11,2 mb 
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Przeszkoda 3-4 – Ścianka, dł.1,3 mb 

 

 

 

 

 

Przeszkoda 4-5 – Wyspy, dł. 10,1 mb 
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Przeszkoda 5-6 - Most nepalski mały, dł. 17,1 mb 

 

Przeszkoda 6-7 – Deskorolka, dł. 20,4 mb 
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Przeszkoda 7-8 - Lwie obręcze, dł. 13,3 mb 

 

 

 

 

Przeszkoda 8-9 - Zajazd na trapezie, dł. 19,5 mb 
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Przeszkoda 9-10 - Amazoński most, dł. 18,3 mb 

 

 

 

Przeszkoda 10-11 – Szczenki, dł. 7,6 mb 
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Przeszkoda 11-12 - Sky surfing, dł. 3,3 mb 

 

Przeszkoda 12-13 Kaczka, dł.  9,4 mb 

 

 

 



53 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Park w Pokoju 

Przeszkoda 13-14 Zjazd, dł. 14,2 mb 

 

 

Schematy techniczne pozostałych elementów parku: 

 

Platformy 

Platformy wykonywane są z drzewa miękkiego np. świerkowego. Całość malowana 

farbą impregnująca drewno przed czynnikami zewnętrznymi. Górna płaszczyzna 

platformy heblowana. 

W systemie projektowanego parku linowego funkcjonują 3 rodzaje platform: 

• Podstawowa – stosowana przy większości przeszkód 
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• Platforma skośna – stosowana jako platforma na końcu wszystkich przejazdów 

 

• Platforma komfort – stosowana przy przeszkodach z linami poręczowymi po obu 

stronach uczestnika 
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Schemat montażu lin 

Lina asekuracyjna 

 

System automatycznego powrotu – stosowany w przypadku użycia elementów 

zjazdowych takich jak: trapez, liana, drabinka itd. 
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SYSTEM ASEKURACJI  

Projekt ten zakłada zbudowanie parku gdzie asekuracja odbywa się przy użyciu bloczka 

tandem, dwóch karabinków, lonży dł. 80 cm, uprzęży pełnej . Jest to tak zwany „europejski” 

system asekuracji stosowany w parkach linowych. System ten różni się od tzw. „systemu 

francuskiego” który w tym przypadku nie może być stosowany. Rodzaje asekuracji 

używane podczas korzystania z parku linowego wybudowanego według tego projektu: 

 

1. Asekuracja podstawowa – stosowana na trasach niskiej, średniej i wysokiej 

podczas przejść i typowych przejazdów. Uczestnik zakłada bloczek tandem na 

linę asekuracyjną i wpina do niego dwa karabinki. Pozioma lina asekuracyjna 

zainstalowaną jest pomiędzy drzewami na wysokości 170 cm pow. płaszczyzny 

platformy: 

 

 

           

 

 

 

2. Asekuracja do pętli – stosowana przy przejazdach nietypowych: deskorolka, 

trapez, liana, drabinka. W tym przypadku uczestnik wpina karabinki 

bezpośrednio do pętli zakładają luźno na jeden z nich bloczek:  
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3. Asekuracja Blocfor – czyli asekuracja do urządzenia samohamownego 

zabezpieczającego przed upadkiem podczas wchodzenia po drabinie na 

pierwszą platformę trasy niskiej oraz wysokiej. 
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 SPRZĘT 

Sprzęt dla obsługi oraz uczestników musi posiadać wszelkie niezbędne atesty 

bezpieczeństwa. Zestawy sprzętu mogą być wykorzystane zarówno do trasy integracyjnej 

jak i turystyczne. 

 

 

    Uprząż pełna                Karabinek stalowy twist lock                   Karabinek Via Ferrata  

                               

 

    

 

 Lonża V 80cm                       Kask  z regulacją                               Bloczek Tandem  
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MATERIAŁ 

Wykaz podstawowego materiału do budowy parku linowego: 

• Lina stalowa ocynkowana, 6 x 19 drutów,10 mm, 55,8 kN 

• Lina stalowa ocynkowana, konstrukcja SEAL 6 x 19 z drutem rdzeniowym, 

10 mm, 73, 16 kN 

• Zacisk do lin stalowych, ocynkowane, DIN 1142 

• Kausza do lin stalowych 10 mm, DIN 6899 

• Lina PA kręcona, 16 mm, różne kolory 

• Lina PP pleciona, 16 mm, różne kolory 

• Lina PPV pleciona, 16 mm, różne kolory 

• Nakrętki M16, ocynk 

• Śruby M16, ocynk 

• Podkładki M16, ocynk 

• Napinacze śrubowe oko-oko M20, ocynk 

• Drzewo w różnych konfiguracjach 

• Inne elementy 

 

ZAPLECZE TECHNICZNE DLA PARKU LINOWEGO. 

W celu obsługi parku linowego zaprojektowany został tymczasowy drewniany budynek  

o wymiarach 2x 3m i 2.8m wys. z otwieranymi dwoma ladami na zewnątrz. Obiekt ma 

służyć zarówno jako kasa do sprzedaży biletów, a także na wypożyczalnie sprzętu do 

wspinaczki  oraz jako pomieszczenie socjalne.  

Budka wykonana z drewna liściastego, bejcowanego zabezpieczonego impregnatem  

w kolorze RAL nr 8001, pokryty blachodachówka w kolorze RAL 7011 

Lokalizacja obiektu zgodna z dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  
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5.17 Elementy małej architektury parkowej 

 

5.17.1 Ławka parkowa 

W Parku zaprojektowane zostały elementy małej architektury jako wyposażenie dodatkowe 

parku w tym między innymi ławki parkowe. W sumie wkomponowano 189 sztuk ławek  

z oparciem typu np. jak Ławka 10-27-13 z firmy Puczyński lub równorzędne o nie gorszych 

parametrach.  
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Wymiary:   

Wysokość:…....…94cm 

Długość:…….....175cm 

Szerokość: ….…50 cm 

Kolor drewna:  RAL 8001 

Kolor stali:  RAL 7011 

Lokalizacja ławek parkowych zgodna z dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  

W sumie zaprojektowanych zostało 189 sztuk ławek parkowych.  

 

 

5.17.2 Kosze na śmieci 

W parku zaprojektowane zostały kosze na nieczystości typu jak Tino 03.034 z firmy Zano 

lub równorzędne o nie gorszych parametrach.  

 

                           

Wymiary:   

Wysokość:………123cm 

Szerokość:……….50cm 

Pojemność ………..35 l 
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Materiały: 

rura stalowa 

odlewy żeliwne 

profile stalowe 

kosz z blachy perforowanej 

 

Montaż: 

Przez przykręcenie lub zabetonowanie stalowych elementów kotwiących. 

Kolor RAL: 7011, 

W sumie zaprojektowano 121 sztuk koszy parkowych. 

Lokalizacja koszy parkowych zgodna z dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  

 

 

5.17.3  Tablice informacyjne 

a). Tablice informacyjne przy głównych wejściach.  

Przy głównych wejściach do parku zaprojektowane zostały duże tablice informacyjne typu 

jak Agora z firmy Komserwis lub równoważne o nie gorszych parametrach.  
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Wymiary 

• wysokość:250 cm 
• szerokość:18 cm 
• długość:175 cm 
• waga: ok. 65 kg 
• pow. ekspozycyjna:140x100 cm 

 
Materiały: 

słupy: stal lakierowana i żeliwo lakierowane Kolor stali:  RAL 7011 

tablica: stal lakierowana 
pow. ekspozycyjna: płyta MFP-L lakierowana 
 
 
Montaż: 

tablica informacyjna zewnętrzna Agora jest montowana przez zabetonowanie rur 
kotwiących 
 
Informacje dodatkowe: 

U góry na tablicy w elemencie ozdobnym należy umieść napis z nazwą parku lub 

opcjonalnie logo. 

W sumie zaprojektowanych zostało 11 sztuk tablic.  

 
b). Tablice informacyjne niskie. 

We wnętrzach parkowych lub przy cennych obiektach architektonicznych zaprojektowane 

zostały tablice informacyjne z opisem historycznym obiektów.  

 

                                      
 
 
 

postument – blko kamienny,                                                plansza informacyjna – blach 
piaskowiec                                                                            kolor RAL 7011 
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Wymiary: 

Szerokość: zmienna 

Wysokość: 700 mm 

Materiał: 
 

- plansza informacyjna – blacha 

- postument – bloki kamienne – piaskowiec  

Montaż: 
Fundamentowane  
 
W sumie zaprojektowanych zostało 34 sztuk tablic niskich. Lokalizacja zgodna  

z dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  

 

c). Drogowskazy 
 
Na głównych rozdrożach dróg w parku zaprojektowane zostały drogowskazy wskazujące  

gdzie znajdują się ciekawe obiekty lub wnętrza parkowe zachęcając tym użytkowników do 

dalszego zwiedzania kolejnych części założenia.  
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• Profil: okrągły 

• Wysokość: 250cm  

• Materiał: Stal cynkowana lakierowana proszkowo  

• Kolor nr RAL 7011- ciemny grafit 

• Montaż: fundamentowane 

 

W sumie zaprojektowanych zostało 27 sztuk drogowskazów.  Lokalizacja zgodna  

z dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  

 

5.17.4  Kraty na drzewa 

 
W ogrodzie francuskim ze względu na dużą wartość niektórych drzew pozostawiono  

je i wkomponowano w projekt rewaloryzacji parku.  

Drzewa te których lokalizacja wypadła na ścieżkach z nawierzchni typu hansegrand zostały 

zabezpieczone kratą pod drzewa typu jak Platan 014101 z firmy Komserwis lub 

równorzędne o nie gorszych parametrach.  
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Parametry: 

• wysokość:4 cm 

• szerokość:120 cm 

• długość:120 cm 

• średnica otworu:70 cm 

• waga: ok. 110 kg 

• komplet:4 elementy 

Materiał: 

Żeliwo lakierowane 

Kolor: 

Grafit RAL 7021,  

W sumie zaprojektowanych zostało 10 sztuk.  

Lokalizacja krat pod drzewami zgodna z dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  

 

5.17.5  Stojaki na rowery 

 

W parku w Pokoju zaprojektowane zostały stojaki na rowery typu jak Old Town z firmy 

Zano lub równorzędne o nie gorszych parametrach. 

                                   

Parametry: 

• wysokość od powierzchni ziemi 100cm  

• wysokość z odcinkiem kotwiącym 140cm  

• długość 110cm 

• waga 32 kg 

• materiały: pręty stalowe, profile stalowe 

• kolor: RAL 7021 

W sumie zaprojektowanych zostało 18 sztuk.  

Lokalizacja stojaków na rowery zgodna z dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  
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5.17.6  Mostki  

Jednym z głównych założeń przy projekcie zagospodarowania terenu parku było 

udostępnienie parku a zwłaszcza najbardziej atrakcyjnych jego wnętrz mieszkańcom, 

turystom oraz osobom niepełnosprawnym. A także upłynnienie komunikacji pomiędzy 

poszczególnymi fragmentami parku. W tym celu doprojektowano fragmenty ścieżek oraz 

dokonano korekty przebiegu oraz szerokości już istniejących.  

Przy ścieżkach z nawierzchni Hansegrand zaprojektowano mostki kamienne. Ponadto  

w Małym Parku Angielskim przy ścieżkach żwirowych leśnych zaprojektowano mostki - 

kładki drewniane o prostej formie nawiązującej do istniejących elementów małej 

architektury. 

 

 Mostek drewniany  

                        

 Mostek kamienny 
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5.18  Nawierzchnie utwardzone 

W celu ujednolicenia nawierzchni parkowych zaproponowano ich dwa podstawowe 

rodzaje:  

• nawierzchnie w Ogrodzie Francuskim oraz drogi techniczne w Małym Parku 

Angielskim zaprojektowano z nawierzchni mineralnej typu. Hansegrand, 

dostosowując grubość warstw do sposobu użytkowania tj. do ruchu pieszego oraz 

samochodowego. Nawierzchnia ograniczona jest obrzeżem stalowym. 

• ścieżki w Małym Parku Angielskim zaprojektowano z nawierzchni żwirowej  na 

odpowiednio utwardzonym podłożu, doskonale wpisującej się w krajobrazowy, 

leśny charakter parku.  

Oraz pozostałe nawierzchnie w poszczególnych wnętrzach parku tj.  

 

NAWIERZCHNIE PODSTAWOWE: 

 Nawierzchnia typu HANSEGRAND 

Hansegrand jest wodoprzepuszczalną nawierzchnią mineralną, wykonaną wyłącznie na 

bazie wysokogatunkowych, naturalnych surowców, takich jak: łupki wysokogórskie, 

specjalny wiążący żwir i kamień naturalny. Posiada grubość ziarna od 0 do 8 mm, jej waga 

wynosi 2 tony/m3. Układana na gruncie rodzimym umożliwia naturalne wsiąkanie wody 

opadowej w grunt, odciążając jednocześnie systemy kanalizacyjne i eliminując efekt 

gromadzenia się wody na powierzchni. Hansegrand stosuje się w warstwie do grubości  

5 cm i natępnie dynamicznie zagęszcza.  Optymalny spadek powierzchni powinien wynosić 

2–3 %.  

Nawierzchnia ta stanowi alternatywę dla betonowych czy asfaltowych nawierzchni.  

Z powodzeniem może być stosowana zamiast lub obok nawierzchni z kostki brukowej. 

Hansegrand spełnia normy dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

 

Charakterystyczne cechy nawierzchni: 

 przepuszczalna dla wody i powietrza, aktywnie oddychająca, uniemożliwiająca 

powstawanie kałuż 

 naturalna, nieszkodliwa dla wód gruntowych 

 odporna na mróz i sól drogową 

 naturalny wygląd 

 uniemożliwia zarastanie, utrzymywana w czystości jest odporna na kiełkowanie 

nasion traw i chwastów 

 odporna na mrówki i inne owady 

 bezpylna, szorstka i równa 

  



69 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Park w Pokoju 

Do nawierzchni typu hansegrand zaprojektowano grafitowe obrzeże stalowe głębokie na 

15cm,  zlicowane z powierzchnią nawierzchni, tak żeby było niewidoczne. Obrzeże stanowi 

doskonałą barierę pomiędzy trawą a nawierzchnią.  

 

 

 

 

 

Nawierzchnia typu Hansegrand 
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 Nawierzchnia żwirowa drogowa 

Nawierzchnia żwirowa zaliczana jest do twardych nieulepszonych, jej warstwa ścieralna 

wykonana jest z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa.  

Nawierzchnie żwirowe mają naturalny wygląd i doskonale komponują się z roślinami. Ich 

wykonanie jest łatwe, a koszty w porównaniu z innymi nawierzchniami – niskie.  

Do budowy takiej nawierzchni nie należy używać kruszyw o zaokrąglonych ziarnach, gdyż 

słabo się klinują, a w rezultacie nawierzchnia jest mało stabilna. Ziarna kruszywa powinny 

mieć jak najostrzejsze brzegi, co gwarantuje, że podczas ubijania dobrze się będą ze sobą 

klinowały. Z tego powodu do budowy nawierzchni żwirowych nie nadają się kruszywa 

rzeczne, o zaokrąglonych przez wodę ziarnach. Nawierzchnie żwirowe najlepiej budować  

z następujących materiałów: 

• pospółka - naturalna mieszanina żwiru i piasku, 

• żwir - naturalnie pokruszona skała o średnicy ziaren 5-60 mm, 

• grys - powstaje w wyniku sztucznego rozdrobnienia skał, oferowany jest w licznych               
frakcjach o średnicy ziaren 5-25 mm, 

• kliniec - powstaje w wyniku rozdrobnienia skał i składa się z ziaren o średnicy 5-25 
mm, nie jest frakcjonowany, 

• tłuczeń - to grubszy kliniec o średnicy ziaren 25-120 mm, 

• miał kamienny - to bardzo mocno rozdrobniona skała o średnicy ziaren do 5 mm. 
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Grubość nawierzchni żwirowej należy dobrać w zależności od sposobu jej późniejszego 

użytkowania i rodzaju gruntu  - im bardziej nawierzchnia będzie obciążana lub mniej 

przepuszczalny jest grunt, tym większa powinna być grubość nawierzchni. Ścieżka 

przeznaczona jedynie do chodzenia może być dwu lub nawet jednowarstwowa  

w przypadku przepuszczalnego podłoża. Jeśli będzie po niej jeździł samochód, powinna 

być wykonana z kilku warstw. Przeciętnie grubość każdej warstwy wynosi 5-30 cm. Istotną 

zasadą układania nawierzchni żwirowych jest różnicowanie grubości kruszywa w kolejnych 

warstwach, dzięki czemu ziarna wzajemnie się klinują, co ma wpływ na trwałość 

nawierzchni. Każda kolejna warstwa w głąb ziemi powinna mieć większą granulację 

kruszywa. 

 

Charakterystyczne cechy nawierzchni: 

 przepuszczalna dla wody i powietrza, aktywnie oddychająca 

 naturalna, nieszkodliwa dla wód gruntowych 

 naturalny wygląd 

  

     Nawierzchnia żwirowa leśna o ww. konstrukcji oraz mocno stabilizowana mechanicznie       

będzie stanowić wygodną i zwartą powierzchnie ścieżki parkowej.   

 

 

Nawierzchnia żwirowa leśna 
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NAWIERZCHNIE POZOSTAŁE: 

 Nawierzchnia piaskowa 

Na placu zabaw dla dzieci zaprojektowano nawierzchnie piaszczystą gr. 30cm.  

Kształt oraz lokalizacja nawierzchni zgodna z dołączonym projektem zagospodarowania 

terenu. 
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Kolor zgodny ze zdjęciem załączonym poniżej: 

 

 

 

 

 Nawierzchnia kompozytowa 
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 Nawierzchnia trawiasta wzmocniona 

 

 

 Nawierzchnia z płyt betonowych 50x50cm 
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 Nawierzchnia z płyt z piaskowca cięto łamanego 

 

 

 Nawierzchnia żwirowa  
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Przykład żwiru 

 Nawierzchnia asfaltowa 

Z nawierzchni asfaltowej zaprojektowany został parking od strony ul. Wolności, przy terenie 

dawnej stacji SDOO.  

Warstwa ścieralna wykonana z betonu asfaltowego grubości 15 cm z użyciem kruszywa 

bazaltowego w celu uzyskania ciemno- grafitowego koloru nawierzchni. 

 Asfalt należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

o grubości 30cm. Jako obrzeże nawierzchni asfaltowej zaprojektowano kostkę betonową 

grafitową 10x20x8cm układaną na ławie z betonu C12/15. Warstwa asfaltu oraz górna 

powierzchnia obrzeży musi znajdować się na tej samej wysokości, bez odkrycia.  
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Podobne rozwiązanie nawierzchni asfaltowej 

 

5.19    Oświetlenie 

 

Zaprojektowano selektywny i energooszczędny system oświetlania LED barwy ciepłej. 

Projekt zakłada oświetlenie: 

 podstawowe w postaci lamp parkowych wysokich przy głównych ciągach 

komunikacyjnych.  

 oświetlenie niskie dodatkowe w części barokowej (Ogród Francuski)  

 oraz gruntowego efektownego podświetlenia najcenniejszych obiektów 

architektonicznych.  

 

a) lampa parkowa wysoka 

Oprawa oświetleniowa oświetlająca główne aleje parkowe, podkreśla również ważne 

elementy zagospodarowania parku, takie jak amfiteatr, herbaciarnia. Kształt lampy sprawia,  

że światło rozchodzi się równomiernie, co jest szczególnie istotne  dla poczucia 

bezpieczeństwa przechodniów.  Typ lampy np. jak Lampa OS-1 z firmy Rosa lub 

równorzędne o nie gorszych parametrach. 

Charakterystyczne parametry: 

 Stopień ochrony IP:                        IP 66 

 Moc:                          39 W 

 Typ światła:                         CREE XM-L2 

 Waga:                          5,2 kg 

 Liczba/moc diod:             16 / 32 W 

 Klasa izolacji:                         II 

 Słup       tworzywo sztuczne,  kolor czarny 

 Wysokość słupa                        332 cm 

 Typ słupa SP-31W   



78 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Park w Pokoju 

           

Wypełnienie ‘płycin” 

szkło nieprzezierne,  

kolor ecru (ciepły)  

 

 

 

Lampa parkowa wysoka 
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W sumie zaprojektowanych zostało 66 sztuk lamp parkowych. Lokalizacja zgodna z 

dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  

 

b) lampa parkowa niska jako oświetlenie dodatkowe 

Oprawa oświetleniowa ścieżek w części barokowej  oraz przy obiektach 

architektonicznych.  Typ lampy np. jak Lampa KARIN 1200 LED z firmy Rosa lub 

równorzędne o nie gorszych parametrach. 

 

Charakterystyczne parametry: 

 Wysokość:     1,2 m 

 Średnica słupa przy podstawie/gruncie: Ø150 mm 

 Typ stosowanego betonu/kosza:  B-0A / Z-0A 

 Stopień ochrony IP:    IP 65 

 Moc:      21 W 

 Typ światła:     CREE XT-E 

 Liczba/moc diod:    8 / 16 W 

 Klasa izolacji:     II 

 Wymiary podstawy :                         Ø150 mm 

 Kolor :                                      czarny 

 

                 

Lampa parkowa niska 

 

W sumie zaprojektowanych zostało 9 sztuk lamp niskich. Lokalizacja zgodna z dołączonym 

projektem zagospodarowania terenu.  
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c)  lampa gruntowa/ zewnętrzna najazdowa podświetlająca obiekty 

     architektoniczne 

Oprawa oświetleniowa podświetlająca wpuszczana w podłoże z kierunkowo – 

symetrycznym (szkło przeźroczyste) rozsyłem światła. Dopuszcza się przejazd po 

oprawach pojazdów na ogumieniu pneumatycznym. 

Zasilanie lamp należy wykonać poprzez kable ziemne i przewidzieć zastosowanie rur 

ochronnych w zależności od potrzeb, zgodnie ze sztuką układania kabli energetycznych. 

Typ lampy np. Rena z firmy Norlys lub równorzędna o nie gorszych parametrach. 

 

Charakterystyczne parametry:  

 Wysokość - 13,6cm 

 Średnica rozetki - 12,5cm 

 Materiał – front lampy wykonany ze stali nierdzewnej, korpus z aluminium, puszka     

montażowa z polipropylenu. Kosz wykonany ze szkła hartowanego o gr. 10mm. 

 Trzonek żarówki / świetlówki – GU10 

 Źródło światła – żarówka halogenowa, żarówka led 

 Moc maksymalna źródła światła – 35W 

 Klasa ochrony – IP68 

 Klasa ochrony elektrycznej – I 

 Kolorystyka – stal nierdzewna 

 Dodatkowe informacje – dopuszczalne obciążenie 3 tony, możliwość pochylenia 

źródła światła do 10 stopni 
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Lampa parkowa gruntowa, podświetlająca 

W sumie zaprojektowanych zostało 27 sztuk lamp gruntowych. Lokalizacja zgodna z 

dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  

 

5.20  Ogrodzenie 

 
W parku w obydwu częściach zaprojektowane zostało ogrodzenie ażurowe neutralne, nie 

konkurujące z zabytkowym murem. Na fragmencie od ul. Wolności projektowane 

ogrodzenie poprowadzone zostanie od strony parku w odległości ok 15cm od lica muru. 

Fragmenty muru od zostawić w formie "świadka" i przeprowadzić konieczne zabiegi 

konserwatorskie, celem utrwalenia tego co zostało. Natomiast na całej długości, 

konsekwentnie zastosować ogrodzenie (z furtkami i bramami). Wysokość projektowanego 

ogrodzenia od 150 cm.  

Od strony ul. Opolskiej należy przemurować słupki do jednakowej wysokości (łącznie  

z nakrywą ok.160cm),  i również pozostawić je w formie "świadków". Projektowane moduły 

wpasowane zostaną w rytm słupków istniejących.  

Suma tego ogrodzenia wynosi ok 1363 mb.  

Pomiędzy częścią "francuską" a "angielską" zaprojektowany został ten sam typ ogrodzenia 

co w pozostałej części, ale o wysokości 100cm, na ławie betonowej pod poziomem terenu, 

celem zabezpieczenia parku przed ekspansją dzików. Suma tego ogrodzenia wynosi  

ok 402 mb.  
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Forma i parametry techniczne ogrodzenia według załączonego projektu.  

Lokalizacja zgodna z projektem zagospodarowania terenu.   
 

6. Zestawienie powierzchni – bilans terenu (dz. ew. nr 221/18, 369/95, 359/125, 

366/98, 306/92):  

 

 

         Łącznie powierzchnia  ~  447165,00 m² = 44,71ha = 100,00% w tym: 

         * pow. zabudowy                                                                       =     1037,5m²   =  0,2% 
                  
         * pow. utwardzona (trakty piesze, jezdne, place oraz el. małej arch.)  
                                                                                                         =    44732,2m²   =  10,0% 
 
         * pow. biologicznie czynna                                                   =    401395,3m²   =  88,0% 

 

 

7.     Dane o rejestrze zabytków i ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu   

zagospodarowania terenu.  

Teren inwestycji położony na działkach ew. nr 221/18, 369/95, 359/125, 366/98, 

306/92 objęty jest uchwałą NR  XXXIX / 271 / 2002 Rady   Gminy   Pokój z  dnia  14  

sierpnia  2002 r. zwana dalej ”MPZP gminy Pokój.  

Ponadto założenia parkowe wpisane zostały do rejestru zabytków dwukrotnie. 

Decyzją o numerze 7/46 z dnia16 grudnia 1946 wpisano park francuski.  

Decyzją o numerze 123/85 z dnia 22 stycznia 1985 wpisano do rejestru zabytków 

zespół parków: park  francuski z drugiej poł. XVIII, park krajobrazowy z drugiej poł. 

XIX w, park angielski na Winnej Górze z XIX w. Ponadto na podstawie ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – strefa ochrony konserwatorskiej A. 
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8.  Dane dotyczące oddziaływania planowanej inwestycji na strefy ochrony 

przyrody „Natura 2000”.  

Obszar, na którym usytuowane są działki ew. nr 221/18, 369/95, 359/125, 366/98, 

306/92 położony jest poza obszarem „Natura 2000”. Podlega natomiast ochronie na 

podstawie ustawy o ochronie przyrody – forma park krajobrazowy: Stobrawskiego 

Parku Krajobrazowego ustanowionego w 1999r. rozporządzeniem Nr P/11/99  

Wojewody Opolskiego z dnia 28.09.1999r. 

Ponadto przedsięwzięcie objęte niniejszym opracowaniem nie jest zaliczane do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 2013 poz. 1397). 

 

 

9.  Dane dotyczące zgodności projektu z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

         Projekt rewaloryzacji parku w Pokoju wykonany został zgodnie z uchwałą NR  XXXIX   
/ 271 / 2002 Rady Gminy Pokój z dnia 14 sierpnia  2002 r.  

 

10.     Dane o ewentualnym wpływie eksploatacji górniczej. 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się poza zasięgiem usytuowanych terenów 

górniczych, a więc nie podlega wymogom ustawy z dnia 4 lutego 1994r – Prawo 

górnicze i geologiczne. 

 

11.  Dane o istniejących i przewidywanych cechach zagrożenia dla środowiska   

oraz higieny i zdrowia użytkowników:  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r.Nr 

213, poz. 1397 z  późniejszymi zmianami), przedmiotowa inwestycja nie wymaga 

uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Planowana inwestycja nie będzie naruszała interesów osób trzecich,  

a w szczególności:  

-   zapewnia dostęp od strony drogi publicznej 

- nie powoduje uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia     

elektryczne, promieniowanie 

-  nie ma wpływu na korzystanie przez osoby trzecie z wody, kanalizacji, energii   

elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności 

-   nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby 
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12.    Miejsca postojowe. 

Zaprojektowano łącznie 51 miejsc postojowych (2 parkingi), w tym 5 

przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.  

 

13.    Odprowadzenie wód opadowych.  

Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachów Pawilonów Ogrodowych 

odbywać się będzie powierzchniowo na nieutwardzony teren na działce inwestora.  

Powierzchniowe odwodnienie terenu  uniemożliwi zalewanie sąsiednich działek 

budowlanych. Stosunki wodno-gruntowe w obrębie działek objętych inwestycją nie 

ulegną zmianie. Odprowadzenie wód opadowych z parkingu, opisanego w pkt. 22,  

odbywać się będzie za pomocą wewnętrznego systemu kanalizacji opadowej.  

 

Woda opadowa sprowadzona do kratek odwadniających po podczyszczeniu  

w separatorze gromadzona będzie w podziemnych zbiornikach z systemem 

przelewowym, odprowadzającym nadmiar wody do sztucznego zbiornika wodnego 

przy placu zabaw, gdzie następuje naturalny proces odparowania.  

 

14.  Dane dotyczące obszaru oddziaływania obiektów. 

Analizę oddziaływania przeprowadzono z uwagi na następujące dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409  

z   poźn. zmianami). 

2. RMI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.69 z późn. zmianami). 

Wszystkie obiekt budowlany, zlokalizowane na terenie parku, zarówno w zakresie 

lokalizacji, przesłaniania, nasłonecznienia, przepisów ppoż., lokalizacji miejsc 

postojowych, nie będą oddziaływać na sąsiednie działki budowlane.  

Oddziaływanie obiektów zawiera się w działkach nr  221/18, 369/95, 359/125, 

366/98, obręb Pokój. 
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15.     Uwagi końcowe.  

Wszelkie roboty winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie, określone „Prawem budowlanym” uprawnienia. Należy je wykonać 

zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 

w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając 

wytycznych technologicznych związanych z danymi systemami. Materiały i wyroby 

budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie dokumenty 

określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do 

stosowania jak: certyfikat znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, 

deklarację zgodności z Polską Normą, atest higieniczny, określenie klasyfikacji 

ogniowej itp.  

 

                                                                                                          Projektant: 
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przestrzennego dla obszaru objętego opracowaniem. 
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Dane o istniejących i przewidywanych cechach zagrożenia dla 
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1. Przedmiot i cel opracowania.  

 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania zabytkowego Parku w Pokoju,  

w skład którego wchodzą: ogród Francuski i Mały Park Angielski.  

Opracowywany teren położony jest we wschodniej części miejscowości Pokój w powiecie 

namysłowskim, w województwie opolskim, w centrum Stobrawskiego Parku 

Krajobrazowego.  

Park w Pokoju wchodzi w skład dawnego rozległego założenia parkowego powiązanego 

układem dróg. Stanowiły go: Zwierzyniec, Ogród Francuski z Małym Parkiem Angielskim, 

Duży Park Angielski na Winnej Górze oraz rozległe powierzchnie stawów hodowlanych. 

Północna część wcina się klinem w obszar zabudowany. Południowy natomiast sąsiaduje  

z terenami otwartymi oraz leśnymi. 

 

Celem projektu rewaloryzacji Parku w Pokoju jest: 

 

1. Odtworzenie pierwotnego założenia parkowego wraz z wyposażeniem  

i  elementami małej architektury na bazie historycznych zdjęć i map. 

2. Podwyższenie standardu przestrzeni publicznej poprzez modernizację i renowację 

istniejących elementów wyposażenia parku, a także uzupełnienie o nowe atrakcyjne 

społecznie elementy architektury wynikające z potrzeb funkcjonowania terenu  

w miejscowości.  

3. Rekonstrukcja historycznych obiektów kubaturowych. 

4. Ujednolicenie materiałów i kolorystyki z „duchem” historii parku. 

5. Zaprojektowanie elementów małej architektury na podstawie historycznej 

dokumentacji fotograficznej w tym rzeźb, altan, fontann, oświetlenia. 

6. Odtworzenie i podkreślenie osi widokowych. 

7. Uczytelnienie układu kompozycyjnego poprzez niezbędną gospodarkę 

drzewostanem oraz wprowadzenie nowych nasadzeń. 

8. Dodanie nowych i atrakcyjnych funkcji, które nie ingerują w historyczną kompozycje 

parkową. 

9. Wprowadzenie ekonomicznych i energooszczędnych rozwiązań projektowych 

niezbędnych do funkcjonowania parku. 

10. Udostępnienie parku i toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych. 

11. Podniesienie wartości estetycznej, krajobrazowej i funkcjonalnej założenia.  

12. Celem projektu rewaloryzacji jest dobra kontynuacja z „duchem” czasu  

i z poszanowaniem założeń historycznych. 
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2.      Podstawa opracowania. 

 

         Podstawa do opracowania niniejszej dokumentacji są: 

 

• Umowa z Zamawiającym 

• Uzgodnienia z Inwestorem 

• Konsultacje z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

• Zalecenia Konserwatorskie 

• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

• Analiza Zasobów Środowiska Kulturowego miejscowości Pokój: dr 

Kwaśniewski, dr Dworniczak 

• Koncepcja rewaloryzacji Parku otrzymana od Inwestora 

• Dokumentacja oraz Mapy i Fotografie archiwalne udostępnione przez  

Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Gminę Pokój 

• Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Pokój 

• Mapa do celów projektowych 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego 

• Inwentaryzacja zieleni 

• Normy i akty prawne obowiązujące w czasie opracowania projektu 

 

3.   Historyczny kontekst miejsca. 

3.1 Informacje ogólne. 

 

Urbanistyczny układ Pokoju stanowi w regionie niepowtarzalny przykład zachowanej 

barokowej kompozycji. W promienisto - koncentryczny układ wpisano pałac  

z zabudowaniami towarzyszącymi oraz park. 

Założenie urbanistyczne w Pokoju rozpoczyna data 1748, kiedy brzeski regiment wojskowy 

wytyczył w lesie pierwsze aleje krzyżujące się w punkcie, gdzie stał mały domek myśliwski. 

Inspiracją dla takiego układu były podobne pod względem kompozycji założenia powstałe 

w XVIII w., jak przede wszystkim Karlsruhe w Badenii-Wirtembergii oraz Clemenswerth.  

Kompleks w Pokoju powstał pierwotnie jako rezydencja myśliwska, która otoczona była 

zwierzyńcem, wkrótce jednak została letnią siedzibą.  

Wzniesiono murowany pałac otoczony kręgiem parterowych domów kawalerskich,  

w których znajdowały się między innymi kuchnie, pomieszczenia dla służby, pokoje 

gościnne, sala koncertowa. W latach 50. XVIII w. założono ogrod w stylu francuskim. 
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 W latach 1765-1775 z przerwami trwała budowa kościoła ewangelickiego pw. św. Zofii. 

Pomiędzy  promieniście rozchodzącymi się alejami rozwijała się dalsza zabudowa 

miejscowości. Założenie przyciągało wielu rzemieślników oraz specjalistów z różnych 

dziedzin. 

Po śmierci C.C. Erdmmana von Würtemberga od 1793 r. została stałą siedzibą jego 

następcy Friedricha Eugena. 

Na przestrzeni kolejnych lat powstawały kościoły, urzędy, szkoły, biblioteka, teatr, 

zajazdy,pensjonaty i budynki mieszkalne oraz zakłady produkcyjne itp. W I połowie XIX w. 

w Carlsruhe zaczęto dostrzegać walory uzdrowiskowe, które sprawiły, że pod koniec XIX 

w. powstał renomowany kurort, który był licznie odwiedzany przez kuracjuszy z całych 

Niemiec. 

 

Ryc. 1. Mapa miasta Pokój i okolic z 1799 r., przerys mapy z 1750 ( J.A.C. Damma, rep. z Geheimes 

Staatsarchiv Preuischer Kulturbesitz w Berlinie, GStA, XI, Karten E 50919). 
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3.2 Analiza terenu objętego opracowaniem. 

          

Ogród Francuski 

 

Projektantem ogrodu barokowego był architekt Georg Ludwig Schirrmeister oraz ogrodnik 

Websky.  Część ta urządzona była jako ogród barokowy w stylu francuskim.  

Prace rozpoczęto w 1753 r. od wyznaczenia pod jego lokalizacją terenu stycznego  

dooranżerii, położonego między dwoma alejami. Zaprojektowany został regularnie  

z kwaterami ograniczonymi geometrycznie wytyczonymi ścieżkami i basenami. Kwatery 

wypełniały partery ze strzyżonymi żywopłotami, ozdobione licznymi rzeźbami, boskiet 

z przeróżnie urządzonymi gabinetami: z huśtawką, letnim teatrem, placem do strzelania, 

czy parasolem. Najważniejszym i najciekawszym elementem był położony na głównej osi, 

nieco ukryty wśród szpalerów i masywu drzew Salon Wodny zaprojektowany przez G.L. 

Schirrmeistra. 

 

Oddany został do użytku w 1776 r. Piękny okrągły pawilon z bogatym detalem w stylu 

rokoko, otoczony kanałem, olśniewał swoją formą z tryskającymi u podstawy fontannami  

w postaci ryb i muszli. Konstruktorem skomplikowanego układu hydraulicznego był Keller. 

Niestety wkrótce po katastrofie budowlanej obiekt ten zamknięto, zlikwidowano mostki  

i traktowano, jako ozdobną ruinę ogrodową. obok nowej oranżerii W 1795 r. przy 

wschodniej granicy ogrodu postawiono dom ogrodnika Klöbera. 

W XIX w. obiekt przekształcono, likwidując barokowe boskiety i gabinety na rzecz 

swobodnej kompozycji. Przy nowej oranżerii rozwinęło się ogrodnictwo zamkowe.  

Na jego bazie po wojnie utworzono stację badawczą i teren ten ostatecznie został 

wykluczony z obszaru parku. 
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Ryc. 2. Ogród Francuski fragment mapy Carlsruhe i okolic, rys. J.A.C. Damma, 1799, przerys mapy z 1750 r. 

(rep. Geheimes Staatarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie). 

 

 

Ryc. 3. Rekonstrukcja Ogrodu Francuskiego z XVIII w. wykonana na podstawie opisów Regehlego (rep. T. 

SKALETZ, Karlsruhe in Oberschlesien). 
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Ryc. 4. Pocztówka przedstawiająca oranżerię na terenie gospodarstwa ogrodniczego przy Ogrodzie 

Pałacowym; Fotografia; opis: Carlsruhe i Schl. Hofgartneri 

 

 

Mały Park Angielski 

Mały Park Angielski założono w XIX w, Jego kompozycję oparto na osi ogrodu 

francuskiego, którą na planie podkreślała część elementów wyposażenia.  

Po 1857 roku postawiono świątynię Eugena, w 1863 pomnik śpiącego Lwa, w 1869 

usypano pamiątkowy kopiec pastora Schlegela z zaciszną altaną na szczycie, do której 

prowadziła spiralnie wznosząca się ścieżka. Około 1873 r. postawiono górującą nad 

parkiem Kolumnę Germanii. Pomiędzy istniejącą roślinnością poprowadzono płynne ścieżki 

oprowadzające gości między elementami wyposażenia. W parku umieszczono również 

posągi Apolla, Diany, Wenus i Minerwy (najprawdopodobniej przeniesiony z Dużego Parku 

Angielskiego), neogotycki obelisk pamiątkowy, źródełko oraz pomnik „Pokój koronująca 

króla Fryderyka Wilhelma II” (pierwotnie stał na Wyspie Królewskiej na terenie Dużego 

Parku Angielskiego), wspomniane wyżej pomniki i świątynię. Na północny wschód od Lwa 

znajdowało się wzniesienie najeżone ostrymi kamieniami, nazywane Blizberg. Na nim stała 

kiedyś ośmiokątna altana kryta słomą, z której widać był podobno Pałacyk Szwedzki. 
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 Ryc.5. Mały park Angielski, fragment Ubersichtsplan von Karlsruhe und Umgebung 1180r.  
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4.      Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

 

Teren objęty opracowaniem jest rozległym założeniem pałacowo - parkowym o łącznej 

powierzchni ok 45 ha. Charakteryzuje się w miarę płaską powierzchnia terenu z licznymi 

zagłębieniami - jako pozostałości po dawnych stawach i systemie melioracji parku.  Poziom 

powierzchni waha się w granicach 160 – 180 m n.p.m.  

Na obszarze parku dominują gleby piaskowe z piasków luźnych i słabo - gliniastych. 

Założenie pałacowo - parkowe w Pokoju jest jednym z wielu przykładów obiektów 

zdewastowanych nie tylko upływem czasu, lecz również systematycznej dewastacji 

wynikającej z uwarunkowań historycznych, które nastąpiły po drugiej wojnie światowej. 

Związane z nimi decyzje, a następnie wieloletnie zaniedbania spowodowały poważne,  

a niejednokrotnie nieodwracalne zniszczenia. Po1945 r. usunięto większość inskrypcji oraz 

zdemontowano lub zniszczono elementy związane nie tylko z historia Prus, lecz również  

z historia rodziny właścicieli i mieszkańcami miejscowości. Pokój po II wojnie światowej 

stracił swojaą przedwojenną świetność i znaczenie. 

Obecnie brak zachowanych głównych architektonicznych akcentów oraz wybudowanie na 

ich miejscu nowych obiektów rozpoczęła proces zacierania kompozycji. Nieodpowiednia 

gospodarka prowadzona na terenach parkowych spowodowała nadmierny rozwój 

roślinności, rozprzestrzenianie się niepożądanego samosiewu a w efekcie zacieranie 

wnętrz, powiazań kompozycyjnych i osi widokowych. Pozostawione bez opieki elementy 

małej architektury uległy w przeważającej części zniszczeniu. Na terenie założenia 

parkowego i zwierzyńca zachowały się ruiny lub jedynie szczątki poszczególnych 

elementów wyposażenia. W najlepszym stanie znajdują się obecnie posagi na terenie 

Małego i Parku Angielskiego, które wymagają natychmiastowego profesjonalnego 

zabezpieczenia i remontu. Z trzech świątyń najlepiej zachowała się 

świątynia Matyldy w Dużym Parku Angielskim, w której przeprowadzono prace remontowe, 

pozostałe dwa obiekty w Małym Parku Angielskim uległy zawaleniu, zachowały się jedynie 

ich szczątki. Konieczne jest również zgromadzenie elementów wyposażenia, które zostały 

zabezpieczone poza granicami parku w jednym miejscu, i przeprowadzenie 

profesjonalnych prac konserwatorskich. 

Poważny problem stanowią samosiewy drzew i krzewów wrastające korzeniami  

w fundamenty budowli. Pozostawienie ich w tym stanie spowoduje dalsza destrukcje  

i straty autentycznej tkanki parku. 

Do parku prowadzi kilka wejść z dróg głównych, niestety nie są one zaakcentowane ani 

wyeksponowane. System melioracji wymaga zdecydowanie naprawy i przywrócenia funkcji 

jaką pełnił.  
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Wszystkie wnętrza parkowe zarośnięte są samosiewami wśród których ukryte są 

pozostałości historycznego wyposażenia parku.  

Układ jest bardzo mało czytelny i zdecydowanie wymaga rewaloryzacji i stworzenia 

harmonijnej kompozycji, w nawiązaniu do historycznego układu parku.  

Ogółem rośnie tu około 14 tys. drzew w tym ok 220 posiadających parametry pomników 

przyrody. Większość stanowią drzewa liściaste głównie dęby, lipa graby, buki natomiast  

a drzew iglastych występują tu przede wszystkim sosna pospolita, wejmutka i daglezja  

 

 

Ryc. 6. Główne wejście od strony ronda 

 

 

Ryc. 7. Zarośnięty ogród francuski- z samosiewami  
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Ryc. 8. Zachowana aleja grabowa- w tle salon wodny 

 

 

Ryc. 9. Ruiny herbaciarni i Salonu wodnego. 

 

 

Ryc. 10. Pomnik śpiącego Lwa (1863) 
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Ryc. 11. Ruiny historycznego wyposażenia parku  
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Ryc. 12. Pozostałości po historycznym systemie melioracji parku   

 

       

Ryc. 13. Pozostałości po historycznych stawach 

 

 

Ryc. 14. Pozostałości ceglanego muru od strony ul. Wolności 
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Ryc. 15. Ruiny budynków dawnej stacji SDOO na terenie ogrodnictwa 

 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.  

 

Opracowywaną część założenia parkowego w Pokoju należy podzielić na trzy strefy. Ogród 

Francuski, Mały park Angielski oraz teren byłego ogrodnictwa od strony ul. Wolności.  

Koncepcja parku książęcego, czyli ogrodu francuskiego nawiązywała do założeń 

oświecenia. Miał on przedstawiać mityczną Arkadię, czyli malowniczą i sielankową krainę 

opisywaną w poezji oraz przedstawianą na obrazach znanych malarzy. Dlatego też  

w parku pojawiły się posągi starożytnych bogów oraz bogiń greckich i rzymskich. Założenie 

parkowe było zgodne z zasadami projektowania parków francuskich.  

Zakładało ono symetrię, osiowość i geometryczne kształty trawników, alejek spacerowych, 

szpalerów, żywopłotów oraz wyposażenie w liczne rzeźby, atrakcje parkowe i urządzenia 

wodne. Zwieńczeniem głównej alejki parkowej był salon wodny na wyspie. 
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Mały park Angielski wykazuje cechy stylistyczne parku krajobrazowego o charakterze 

naturalistycznym.  Nie utworzono tu symetrycznych dróg i alejek. Powstały kręte ścieżki i 

polany, na których wybudowano różne obiekty. Obydwa parki połączono w jeden ogromny 

obszar parkowo – pałacowy.  
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Projekt rewaloryzacji Parku w pokoju obejmuje: 

 

Ogród Francuski: 

• Analizy elementów układu funkcjonalno - przestrzennego, rozpoznanie struktur 

krajobrazu kulturowego i inwentaryzację zasobów  

• Projekt Rewaloryzacji w oparciu o zgromadzone dokumenty archiwalne i analizy 

będące w posiadaniu O WKZ   

• Uczytelniono i odtworzono możliwie w jak największym stopniu zabytkową 

kompozycję parku, z podkreśleniem cech części barokowej i angielskiej 

• Odtworzono wnętrza parkowe 

• Wykonano mapę do celów projektowych 

• Wykonano inwentaryzację zieleni 

• Wykonano inwentaryzację obiektów architektonicznych i rzeźb 

• Opracowano programy prac konserwatorskich dla zinwentaryzowanych obiektów. 

• Odtworzono dwa baseny w północno - zachodniej części parku 

• Zaprojektowano fontannę na planie kwadratu, stanowiącą dominantę jednego  

z parterów kwiatowych 

• Zaprojektowano strefy wejściowe do parku od strony ronda;  podkreślono główne 

historycznie wejście 

• Odtworzono historyczne proporcie podziałów poprzecznych ogrodu francuskiego 

oraz układu parterów przed linią basenów 

• Zachowano istniejącą aleję grabową prowadzącą do Salonu Wodnego 

• Zachowano połączenia funkcjonalne z Małym Parkiem Angielskim 

• Nadano parkowi nowe cechy pozwalające na zaistnienie bądź sublimację funkcji 

kulturowych, poznawczych, naukowych i kontemplacyjnych 

 

Mały park Angielski: 

• Dokonano analizy elementów układu funkcjonalno - przestrzennego 

• Uczytelniono i odtworzono ścieżki, oraz wkomponowano nowe trakty piesze oraz 

jezdne stanowiące dojścia do szczególnie atrakcyjnych wnętrz parku oraz dojazd 

techniczny dla obsługi parku 

• Zaprojektowano oświetlenie wysokie parkowe oraz niskie lampy podświetlające, 

podkreślające szczególnie atrakcyjne elementy małej architektury  

• Odtworzono historyczne obiekty takie jak: 

o Altana na wzgórzu Błyskawic 

o Altana na wzgórzu Schlegela 

o Altana ze źródłem 
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o Świątynia księcia Eugena 

• Uczytelniono historyczny układ zespołu zabudowy uzdrowiskowej i kawalerskiej 

 

Teren Ogrodnictwa, dawnej stacji SDOO: 

• Zaprojektowano nowe obiekty budowlane na terenie po byłej SDOO w Pokoju na 

potrzeby stworzenia centrum edukacji przyrodniczej z zapleczem technicznym, 

socjalnym, biurowym do prowadzenia szkółki roślin parkowych (osiemnastowieczne 

okazy).  

• Wykonano projekt rekonstrukcji oranżerii 

• Wykonano projekt rekonstrukcji cieplarni 

• Zaprojektowano parking z drogą manewrową dla autobusów 

• Wykonano projekt zagospodarowania terenu – stworzono polanę rekreacyjną 

poprzez zaprojektowanie stref rekreacji biernej oraz czynnej, takich jak: 

o poletka i zagony do hodowli roślin 

o amfiteatr 

o siłownia zewnętrzna  

o plac zabaw dla dzieci z mini stawem 

o kręgi ogniskowe z miejscem na ognisko 

o skate park 

o sztuczne ścianki wspinaczkowe 

o altana grillowa 

 

Na terenie rewitalizowanego parku w części francuskiej wyznaczono strefy do aktywnego 

spędzania wolnego czasu. W tym fragmencie znajdują się tereny o różnym przeznaczeniu: 

rekreacji biernej i czynnej, miejsc spotkań towarzyskich i kulturowych oraz terenu, gdzie 

można spędzić czas aktywnie na łonie natury. 

Pierwszym z nich jest teren dla ogrodnictwa, przystosowany do badań nad odmianami 

roślin. Znajdują się tam dwa budynki wyposażone w szklarnie do hodowli i prowadzenia 

doświadczeń nad roślinami. Dodatkowo przed budynkami wyznaczono zagony oraz poletka 

do hodowli odpornych na warunki atmosferyczne odmian rośln. 

Przesuwając się w stronę południową zaprojektowano wpisany w teren amfiteatr. 

Odbywające się w amfiteatrze pokazy oraz imprezy okolicznościowe pozwolą na integrację 

mieszkańców, a także zaproszonych gości.  

Za amfiteatrem usytułowana została duża polana rekreacyjna. Przestrzeń trawnikowa 

znajdująca się w otoczeniu roślinności i zaprojektowanej zieleni. Przeznaczona na 

spokojne spacery, do zabaw dla dzieci, wylegiwania się na słońcu czy rodzinnego 

spędzania wolnego czasu na pikniku.    
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5.1 Amfiteatr 

Zaprojektowano kompozytową scenę i siedziska, ułożone na profilowanym gruncie, 

pokrytym trawą z rolki. Przed sceną znajduje się nawierzchnia typu hansegrand, 

pozwalająca na korzystanie z widowni osobom niepełnosprawnym. Za miejscami dla 

publiczności i sceną posadzono szpaler drzew tworząc w ten sposób ramę dla obiektu. 

Zadaniem amfiteatru jest stworzenie przestrzeni dla wydarzeń kulturalnych, takich jak 

koncerty, pokazy teatralne, filmowe oraz inne imprez okolicznościowe. 

 

 

 

 

 

 

Inspiracje 
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5.2 Poletka i zagony do hodowli roślin 

Zagony projektuje się jako niewielkie poletka o wym. 2,0x6,0m , ograniczone drewnianą 

ramą wys. 0,45m. Szerokość żwirowych ścieżek miedzy zagonami wynosi 1,0 m.  

Rośliny uprawiane w ten sposób, stanowią świetną formę edukacji oraz rekreacji dla dzieci, 

młodzieży oraz osób starszych.  
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Inspiracje 
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5.3 Siłownia zewnętrzna 

Siłownie zewnętrzną projektuje się jako osobne wnętrze parkowe z sześcioma podwójnymi 

urządzeniami do ćwiczeń. Sprzęt fitness montowany jest przy pylonie, gdzie znajdują się 

instrukcja prawidłowego korzystania z urządzenia a także informacje jakie partie mięśni 

będą ćwiczone. Każde urządzenie ma swoją strefę bezpieczeństwa. 

Siłownia zaprojektowana jest na nawierzchni typu hansegrand. 

Projektowana siłownia zewnętrzna stanowi obiekt rekreacyjno - sportowy służący do 

zaspakajania potrzeb aktywności fizycznej. Dobrane urządzenia mają za zadanie rozruch 

większości mięśni i stawów co w wielu przypadkach zapobiega kontuzjom  

i schorzeniom w szczególności u osób starszych, zwłaszcza teraz, kiedy większość ludzi 

prowadzi siedzący tryb życia.  

Siłownia przystosowana jest dla trzech grup wiekowych; młodzież, osoby dorosłe oraz 

seniorzy. 

 

Wybrane urządzenia treningowe: 

 

 

Biegacz, koła tai chi                                             Rowerek                                                    Narciarz biegowy 
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Narciarz                                                     Steper, Twister                                                 Prasa nożna 

 

                                 

 

Trenażer ramion                                          Wyciąg górny                                                Wahadło        

 

 

  

Wioślarz 

 

Projektowane urządzenia do ćwiczeń typu jak np. z firmy Olimpicus lub równoważne o nie 

gorszysz parametrach.  
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5.4   Ścieżka zdrowia 

W najbardziej wysuniętej na północ części parku zlokalizowana została ścieżka zdrowia 

Street Workout. Zaprojektowano w sumie sześć urządzeń do ćwiczeń, wzdłuż głównej 

ścieżki okalającej park. Wszystkie elementy zamontowane są na stałe do podłoża na 

nawierzchni typu hansegrand.  

 

.   Podstawowe dane strefy: 

      a.   Powierzchnia obszaru...………….…………...…………..………...………250m² 

      b.   Długość ścieżki ……………………….….…………………………..……52,5mb 

      c.   Szerokość ścieżki ..……………………………………………..…………..5,3mb       

      d.   Obrzeże betonowe…………………………………..…………………….57,5mb 

 

Każde z 7 urządzeń ścieżki zdrowia posiada inne przeznaczenie. Dla ułatwienia 

użytkowania urządzenia wyposażone zostaną w tablice informacyjne objaśniające właściwy 

sposób korzystania z urządzenia oraz walorów zdrowotnych płynących z systematycznego 

ćwiczenia.  

Urządzenia wykonane są z drewna i elementów metalowych. Wybrano urządzenia typu jak 

np. z Firmy Educarium lub równorzędne o nie gorszych parametrach. 

 

 

                          

Bieżnia                                                   Drabinka                                                  Drabinka  pozioma 
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Łuk drabinkowy                                                                              Urządzenie do wiosłowania     

 

Rowerek 

         

Zestaw płotków 
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Ścieżka zdrowia ma stworzyć mieszkańcom atrakcyjne miejsce do czynnej rekreacji oraz 

zachęcać do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, a także podnieść 

świadomość użytkowników – dzięki systemowi informacyjnemu, obrazującemu wpływ 

poszczególnych ćwiczeń na kondycję fizyczną człowieka.   

 

5.5   Plac Zabaw dla dzieci 

Plac zabaw został zaprojektowany na osi kompozycyjnej do salonu wodnego. Rzut placu 

opiera się na zarysie koła o średnicy 60 m, na nawierzchni piaszczystej. Wszystkie 

zastosowane w projekcie urządzenia na placu zabaw są na tyle różnorodne aby  

w maksymalny sposób zrealizować dziecięce potrzeby zabawy. W koncepcji placu wzięto 

pod uwagę dziecięcą wyobraźnie i oraz ich rozwój a także potrzeby zmieniające się z 

wiekiem. Dlatego też wybrane urządzenia podzielone zostały z godnie z przeznaczeiem na 

różne strefy wiekowe. Wybrane urządzenia zgodne z normą PN-EN 1176. 

     

Piaskownica  
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Drewniane bujaczki  
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Drewniane trampoliny 
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Bocianie gniazdo 

 

Most zwodzony 

 

 

 

Kombinacja z rybami i wodą 
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Wieża sprawnościowa 
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Karuzela  

 

 

 

 

Konstrukcja wspinaczkowa 
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5.6  Krąg ogniskowy 

Zaprojektowane zostały dwa kręgi ogniskowe z miejscem na ognisko o całkowitej 

szerokości 690cm każdy. Granice obiektów stanowią gabionowe ławki z drewnianym 

siedziskiem. Paleniska wykonane są z kamienia naturalnego, lokalnego o wysokości 20cm 

wokół nich ułożona jest nawierzchnia typu hansegrand, taka jak na ścieżkach. Dookoła 

kręgów zaprojektowana została opaska żwirowa o szerokości 20cm.  

 

 

Inspiraca 
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5.7.  Skate park  

Obszar skate - parku wynosi 254 m2. Obiekt wykonano z lanego betonu, posiadają 

elementy wyposażenia w postaci poręczy, pochylni, wzniesień. 

 

 

Przykładowy skate park 

 

5.8  Ściany wspinaczkowe 

Konstrukcja ścian wspinaczkowych bulderowych to samonośne bryły wykonane z laminatu 

poliestrowego o ukształtowaniu jak na rysunku poniżej. Zaprojektowano zespołu ścianek 

wspinaczkowych składających się z wyższej ścianki w kształcie zbliżonym do odwróconej 

litery „U” o wysokości maksymalnej 2,5 m n.p.t i powierzchni ok. 4,0 m² oraz dwóch 

mniejszych skałek bocznych o wysokościach min 1,3m i 1,7m oraz powierzchni każdej po 

ok. 2,5 m².  
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Pokrycie ścian wspinaczkowych bulderowych tworzą panele na bazie włókna szklanego, na 

których osadzone będą gniazda do zmocowania chwytów wspinaczkowych 18szt/m² (typ 

MONOTAPE lub równorzędne), sklejki spełniające warunki normy PN-EN 12572. 

 

5.9  Altana do grillowania 

Projektowana drewniana altana wraz z wbudowanym grillem. Powierzchnia jej wynosi 18,5 

m kw. Konstrukcja wykonana będzie z drewna litego, liściastego, klejonego, bejcowanego, 

zabezpieczonego impregnatem.  

Kolor drewna złoty dąb RAL 8001. 

 

 

Projekt altany- widok-front 

 

Murowany grill z cegły klinkierowej w kolorze szarym RAL 7004. Pokrycie dachu - blacha 

na rąbek w kolorze grafitowym RAL 7011. Nawierzchnia pod altaną z płyt betonowych 

50x50 w kolorze grafitowym typu jak z firmy Globet lub równorzędne o nie gorszych 

parametrach. 
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Projekt altany- rzut 

 

 

Podstawowe dane. 

• Długość budynku: 5 m. 

• Szerokość budynku 4 m. 

      a.   pow. użytkowa.. ……………………………………..……………….….………18,5 m² 

      b.   pow. zabudowy………………………………………………….…………………20 m² 

 

 

Funkcja i forma obiektu.      

Projektowany obiekt stanowi atrakcyjna formę i dobrze wtapia się w istniejący krajobraz. 

Jest doskonałym elementem wyposażenia parku, schronienia przed słońcem i deszczem,  

a jej wyposażenie w postaci wbudowanego grilla i stołu z krzesłami pozwala na 

biwakowanie na świeżym powietrzu. Altana jest uzupełnieniem wyposażenia parku  

i powinna zachęcić mieszkańców do organizowania spotkań towarzyskich i imprez 

grupowych na łonie natury. 
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5.10  Elementy wodne 

 

      5.10.1  Baseny 

W północnej części założenia, tuż obok głównego wejści do parku, odtworzone zostały  

2 symetryczne, prosokątne baseny ogrodowe o wymiarach 9,5x33m. Oś pomiędzy 

basenami wyznacza główna aleja parkowa.  

Prosta forma basenów stanowi elagnci akcent frontowej części parku, nawiązyjący do 

historycznych rozwiązań parków francuskich. Na zrównanej z terenem płaskiej tafli wody 

każdego z basenów, zaprojektowano dodatkowo po jednej, zlokalizowanej w centralnej ich 

części wysepce z dominantą w postaci historycznych rzeźb - kobiety w basenie wschodnim 

oraz mężdzcyzny w zachodnim. 

 

 

 

     5.10.2  Fontanna 

Po wschodniej stronie głównej alei, w centralnej częśći jednego z parterów kwiatowych 

zaprojektowano fontannę z piaskowca, stanowiącą atrakcyjny akcent wnętrza kwiatowego. 

Fontanna na rzucie kwadratu o wymiarach 4,0x4,0m i wysokości 0,45cm posiada dodatkow 

dyszę spieniającą z reflektorem podświetlającym strumień wody od spodu. 
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     5.10.3  Mini Staw 

We wschodnim narożniku francuskiej części parku, zaprojektowano plac zabaw na planie 

zbliżonym do okręgu, stanowiący odbice lustrzane salonu wodnego, znajdującego się na 

jego przeciwległej osi. W układ placu zabaw – w jego centralną część wkomponowany 

został mini staw z wysepką, stanowiący dodatkową atrakcję dla najmłodszych. Głębokość 

stawu waha się od od 0,30m przy brzegu do 0,65 -1,05m przy obrzeżach wysepki.  
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Na podstawie uzyskanych materiałów historycznych oraz inwentaryzacji stanu istniejącego, 

w Małym Parku Angielskim zaprojektowano cztery altany: 

 

5.11  Altana na wzgórzu Błyskawic 

Projektuje się jako obiekt na rzucie ośmioboku, o lekkiej konstrukcji drewnianej, na słupach 

z drewna klejonego, zabezpieczonego impregnatem. Nawierzchnie altany stanowią płyty z 

piaskowca, pokrycie dachu gont. 
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5.12  Altana na wzgórzu Schlegela 

 

Projektuje się jako obiekt na rzucie ośmioboku, o lekkiej konstrukcji drewnianej, na słupach. 

Z drewna klejonego, zabezpieczonego impregnatem. Nawierzchnie altany stanowią płyty z 

piaskowca, pokrycie dachu gont. Dach Altany zwieńczony jest świetlikiem. 
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5.13  Altana ze źródłem 

 

Projektuje się jako obiekt na rzucie ośmioboku, o lekkiej konstrukcji drewnianej, na słupach. 

Z drewna klejonego, zabezpieczonego impregnatem. Nawierzchnie altany stanowią płyty z 

piaskowca, pokrycie dachu gont. Ponadto w centralnej części altany zaprojektowano 

poidełko dla ptaków. 

 

 

 

‘ 
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5.14  Świątynia księcia Eugena 

 

Świątynię zaprojektowano na rzucie koła o średnicy 5,8m i powierzchni 26,42m².  

Konstrukcję świątyni stanowi cegła pełna. Wieńczący świątynię dach podparty sześcioma 

kolumnami, pokryty jest blachą cynkową na roąbek stojący i leżący. W centralnej części 

obiektu znajduje się popiersie księcia Eugena von Wurttemberga z piaskowca na 

postumencie również z piaskowca. Całkowita  wysokość światyni wynosi 5,72m. 
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5.15  Odtworzony zarys historycznego zespołu zabudowy uzdrowiskowej i kawalerskiej 

 

Projektuje się murek o wysokości 0,44m i szerokości 0,51m z cegły klinkierowej, 

stanowiący zarys historycznych fundamentów po dawnych obiektach zespół zabudowy 

uzdrowiskowej oraz po dawnej zabudowie kawalerskiej. 

 

 

5.16   Park linowy 

 

Koncepcja parku linowego w Parku w Pokoju obejmuje instalacje 16 przeszkód linowych na 

drzewach. Park ten będzie stworzony do obsługi zarówno klientów indywidualnych jak  

i grupowych, w tym grup szkolnych. Kryterium udostępnienia atrakcji jest wiek uczestników 

– min. 8 lat oraz wzrost min. 130 cm. Uczestnicy przed wejściem do parku zostają 

wyposażeni w profesjonalny sprzęt asekuracyjny ( uprzęże, lonże, karabinki, rolkę, kask )  

i przeszkoleni z zasad posługiwania się nim. Następnie pokonują stacje treningowe  

zawieszone tuż nad ziemią umożliwiające dalsze korzystanie z tras parku. 
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W skład parku wchodzić będą: 

 

1. Trasa treningowa – 4 stacje do nauki systemu asekuracji zainstalowane tuz nad    

ziemią; 

2. Trasa wysoka – 13 zróżnicowanych przeszkód linowych zainstalowanych na 

wysokości od 5-8m nad ziemią; 

 

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU 

 

           Do instalacji poszczególnych tras parku wykorzystane będą drzewa ponumerowane    

według inwentaryzacji dendrologicznej: 

1. Trasa treningowa:   

• 8 (nr inwentaryzacyjny: 6749) – dąb szypułkowy obw. 182 cm, 

• A (nr inwentaryzacyjny: 6751) – dąb szypułkowy obw. 142 cm,  

• B (nr inwentaryzacyjny: 6752) – dąb szypułkowy obw. 150 cm,  

• C (nr inwentaryzacyjny: 6753) – sosna pospolita  obw.158 cm,  

• D (nr inwentaryzacyjny: 6776) – dąb szypułkowy obw. 143 cm; 

2. Trasa wysoka:  

• 1 (nr inwentaryzacyjny: 4635) – sosna pospolita obw. 177 cm;  

• 2 (nr inwentaryzacyjny: 4643) – lipa drobnolistna obw. 159 cm,  

• 3 (nr inwentaryzacyjny: 4651) – dąb szypułkowy obw. 149 cm,  

• 4 (nr inwentaryzacyjny: 4652) - dąb szypułkowy obw. 91 cm,  

• 5 (nr inwentaryzacyjny: 6779) - dąb szypułkowy obw. 183 cm,  

• 6 (nr inwentaryzacyjny: 6771) – buk pospolity obw. 145 cm,  

• 7 (nr inwentaryzacyjny: 6756) – buk pospolity obw. 180,  

• 8 (nr inwentaryzacyjny: 6749) – dąb szypułkowy obw. 182 ,  

• 9 (nr inwentaryzacyjny: 6739) – dąb szypułkowy obw. 131 cm,  

• 10 (nr inwentaryzacyjny: 6726) – dąb szypułkowy obw. 110 cm,  

• 11 (nr inwentaryzacyjny: 6722) – dąb szypułkowy  obw. 164 cm,  

• 12 (nr inwentaryzacyjny: 6723) – dąb szypułkowy  obw. 134 cm, 

• 13 (nr inwentaryzacyjny: 6704) – dąb szypułkowy  obw. 141 cm,  

• 14 (nr inwentaryzacyjny: 6698) – dąb szypułkowy obw. 154 cm; 

         

Pomiarów dokonywano na wysokości 130 cm. 
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Rzut tras parku linowego 
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SCHEMATY TECHNICZNE 

Legenda: 

LS - lina stalowa, śr. 10 mm 

PA – lina poliamidowa, śr. 16 mm, kręcona, kolorowa 

PP – lina polipropylenowa, śr. 16 mm, pleciona, kolorowa 

PP+R – lina polipropylenowa, śr. 16 mm, pleciona, kolorowa z rdzeniem liny stalowej,   

śr. 10 mm 

BD – belka drewniana z drzewa miękkiego typu świerk, heblowana 

PD – pal drewniany, okrągły, z drzewa miękkiego typu świerk, heblowany 

 

Trasy parku linowego: 

Trasa treningowa  8-A-D: 

 

Przeszkoda 8-A - Most dwulinowy, dł. 9,3 mb 

 

 

Przeszkoda A-B - Przejście z lianą, dł. 10,0 mb 
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Przeszkoda B-C -  Krzywy mostek, dł. 7,6 mb 

 

 

 

Przeszkoda C-D – Zjazd, dł. 10,6 mb 
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Trasa wysoka  1-14: 

Przeszkoda 1-2 – Ninja, dł. 17,1 mb 

 

 

 

Przeszkoda 2-3 - Dziurawy most, dł. 11,2 mb 
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Przeszkoda 3-4 – Ścianka, dł.1,3 mb 

 

 

 

 

 

Przeszkoda 4-5 – Wyspy, dł. 10,1 mb 
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Przeszkoda 5-6 - Most nepalski mały, dł. 17,1 mb 

 

Przeszkoda 6-7 – Deskorolka, dł. 20,4 mb 
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Przeszkoda 7-8 - Lwie obręcze, dł. 13,3 mb 

 

 

 

 

Przeszkoda 8-9 - Zajazd na trapezie, dł. 19,5 mb 
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Przeszkoda 9-10 - Amazoński most, dł. 18,3 mb 

 

 

 

Przeszkoda 10-11 – Szczenki, dł. 7,6 mb 
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Przeszkoda 11-12 - Sky surfing, dł. 3,3 mb 

 

Przeszkoda 12-13 Kaczka, dł.  9,4 mb 
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Przeszkoda 13-14 Zjazd, dł. 14,2 mb 

 

 

Schematy techniczne pozostałych elementów parku: 

 

Platformy 

Platformy wykonywane są z drzewa miękkiego np. świerkowego. Całość malowana 

farbą impregnująca drewno przed czynnikami zewnętrznymi. Górna płaszczyzna 

platformy heblowana. 

W systemie projektowanego parku linowego funkcjonują 3 rodzaje platform: 

• Podstawowa – stosowana przy większości przeszkód 
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• Platforma skośna – stosowana jako platforma na końcu wszystkich przejazdów 

 

• Platforma komfort – stosowana przy przeszkodach z linami poręczowymi po obu 

stronach uczestnika 
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Schemat montażu lin 

Lina asekuracyjna 

 

System automatycznego powrotu – stosowany w przypadku użycia elementów 

zjazdowych takich jak: trapez, liana, drabinka itd. 
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SYSTEM ASEKURACJI  

Projekt ten zakłada zbudowanie parku gdzie asekuracja odbywa się przy użyciu bloczka 

tandem, dwóch karabinków, lonży dł. 80 cm, uprzęży pełnej . Jest to tak zwany „europejski” 

system asekuracji stosowany w parkach linowych. System ten różni się od tzw. „systemu 

francuskiego” który w tym przypadku nie może być stosowany. Rodzaje asekuracji 

używane podczas korzystania z parku linowego wybudowanego według tego projektu: 

 

1. Asekuracja podstawowa – stosowana na trasach niskiej, średniej i wysokiej 

podczas przejść i typowych przejazdów. Uczestnik zakłada bloczek tandem na 

linę asekuracyjną i wpina do niego dwa karabinki. Pozioma lina asekuracyjna 

zainstalowaną jest pomiędzy drzewami na wysokości 170 cm pow. płaszczyzny 

platformy: 

 

 

           

 

 

 

2. Asekuracja do pętli – stosowana przy przejazdach nietypowych: deskorolka, 

trapez, liana, drabinka. W tym przypadku uczestnik wpina karabinki 

bezpośrednio do pętli zakładają luźno na jeden z nich bloczek:  



57 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Park w Pokoju 

                         

 

3. Asekuracja Blocfor – czyli asekuracja do urządzenia samohamownego 

zabezpieczającego przed upadkiem podczas wchodzenia po drabinie na 

pierwszą platformę trasy niskiej oraz wysokiej. 
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 SPRZĘT 

Sprzęt dla obsługi oraz uczestników musi posiadać wszelkie niezbędne atesty 

bezpieczeństwa. Zestawy sprzętu mogą być wykorzystane zarówno do trasy integracyjnej 

jak i turystyczne. 

 

 

    Uprząż pełna                Karabinek stalowy twist lock                   Karabinek Via Ferrata  

                               

 

    

 

 Lonża V 80cm                       Kask  z regulacją                               Bloczek Tandem  
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MATERIAŁ 

Wykaz podstawowego materiału do budowy parku linowego: 

• Lina stalowa ocynkowana, 6 x 19 drutów,10 mm, 55,8 kN 

• Lina stalowa ocynkowana, konstrukcja SEAL 6 x 19 z drutem rdzeniowym, 

10 mm, 73, 16 kN 

• Zacisk do lin stalowych, ocynkowane, DIN 1142 

• Kausza do lin stalowych 10 mm, DIN 6899 

• Lina PA kręcona, 16 mm, różne kolory 

• Lina PP pleciona, 16 mm, różne kolory 

• Lina PPV pleciona, 16 mm, różne kolory 

• Nakrętki M16, ocynk 

• Śruby M16, ocynk 

• Podkładki M16, ocynk 

• Napinacze śrubowe oko-oko M20, ocynk 

• Drzewo w różnych konfiguracjach 

• Inne elementy 

 

ZAPLECZE TECHNICZNE DLA PARKU LINOWEGO. 

W celu obsługi parku linowego zaprojektowany został tymczasowy drewniany budynek  

o wymiarach 2x 3m i 2.8m wys. z otwieranymi dwoma ladami na zewnątrz. Obiekt ma 

służyć zarówno jako kasa do sprzedaży biletów, a także na wypożyczalnie sprzętu do 

wspinaczki  oraz jako pomieszczenie socjalne.  

Budka wykonana z drewna liściastego, bejcowanego zabezpieczonego impregnatem  

w kolorze RAL nr 8001, pokryty blachodachówka w kolorze RAL 7011 

Lokalizacja obiektu zgodna z dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  
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5.17 Elementy małej architektury parkowej 

 

5.17.1 Ławka parkowa 

W Parku zaprojektowane zostały elementy małej architektury jako wyposażenie dodatkowe 

parku w tym między innymi ławki parkowe. W sumie wkomponowano 189 sztuk ławek  

z oparciem typu np. jak Ławka 10-27-13 z firmy Puczyński lub równorzędne o nie gorszych 

parametrach.  
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Wymiary:   

Wysokość:…....…94cm 

Długość:…….....175cm 

Szerokość: ….…50 cm 

Kolor drewna:  RAL 8001 

Kolor stali:  RAL 7011 

Lokalizacja ławek parkowych zgodna z dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  

W sumie zaprojektowanych zostało 189 sztuk ławek parkowych.  

 

 

5.17.2 Kosze na śmieci 

W parku zaprojektowane zostały kosze na nieczystości typu jak Tino 03.034 z firmy Zano 

lub równorzędne o nie gorszych parametrach.  

 

                           

Wymiary:   

Wysokość:………123cm 

Szerokość:……….50cm 

Pojemność ………..35 l 
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Materiały: 

rura stalowa 

odlewy żeliwne 

profile stalowe 

kosz z blachy perforowanej 

 

Montaż: 

Przez przykręcenie lub zabetonowanie stalowych elementów kotwiących. 

Kolor RAL: 7011, 

W sumie zaprojektowano 121 sztuk koszy parkowych. 

Lokalizacja koszy parkowych zgodna z dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  

 

 

5.17.3  Tablice informacyjne 

a). Tablice informacyjne przy głównych wejściach.  

Przy głównych wejściach do parku zaprojektowane zostały duże tablice informacyjne typu 

jak Agora z firmy Komserwis lub równoważne o nie gorszych parametrach.  
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Wymiary 

• wysokość:250 cm 
• szerokość:18 cm 
• długość:175 cm 
• waga: ok. 65 kg 
• pow. ekspozycyjna:140x100 cm 

 
Materiały: 

słupy: stal lakierowana i żeliwo lakierowane Kolor stali:  RAL 7011 

tablica: stal lakierowana 
pow. ekspozycyjna: płyta MFP-L lakierowana 
 
 
Montaż: 

tablica informacyjna zewnętrzna Agora jest montowana przez zabetonowanie rur 
kotwiących 
 
Informacje dodatkowe: 

U góry na tablicy w elemencie ozdobnym należy umieść napis z nazwą parku lub 

opcjonalnie logo. 

W sumie zaprojektowanych zostało 11 sztuk tablic.  

 
b). Tablice informacyjne niskie. 

We wnętrzach parkowych lub przy cennych obiektach architektonicznych zaprojektowane 

zostały tablice informacyjne z opisem historycznym obiektów.  

 

                                      
 
 
 

postument – blko kamienny,                                                plansza informacyjna – blach 
piaskowiec                                                                            kolor RAL 7011 
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Wymiary: 

Szerokość: zmienna 

Wysokość: 700 mm 

Materiał: 
 

- plansza informacyjna – blacha 

- postument – bloki kamienne – piaskowiec  

Montaż: 
Fundamentowane  
 
W sumie zaprojektowanych zostało 34 sztuk tablic niskich. Lokalizacja zgodna  

z dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  

 

c). Drogowskazy 
 
Na głównych rozdrożach dróg w parku zaprojektowane zostały drogowskazy wskazujące  

gdzie znajdują się ciekawe obiekty lub wnętrza parkowe zachęcając tym użytkowników do 

dalszego zwiedzania kolejnych części założenia.  
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• Profil: okrągły 

• Wysokość: 250cm  

• Materiał: Stal cynkowana lakierowana proszkowo  

• Kolor nr RAL 7011- ciemny grafit 

• Montaż: fundamentowane 

 

W sumie zaprojektowanych zostało 27 sztuk drogowskazów.  Lokalizacja zgodna  

z dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  

 

5.17.4  Kraty na drzewa 

 
W ogrodzie francuskim ze względu na dużą wartość niektórych drzew pozostawiono  

je i wkomponowano w projekt rewaloryzacji parku.  

Drzewa te których lokalizacja wypadła na ścieżkach z nawierzchni typu hansegrand zostały 

zabezpieczone kratą pod drzewa typu jak Platan 014101 z firmy Komserwis lub 

równorzędne o nie gorszych parametrach.  
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Parametry: 

• wysokość:4 cm 

• szerokość:120 cm 

• długość:120 cm 

• średnica otworu:70 cm 

• waga: ok. 110 kg 

• komplet:4 elementy 

Materiał: 

Żeliwo lakierowane 

Kolor: 

Grafit RAL 7021,  

W sumie zaprojektowanych zostało 10 sztuk.  

Lokalizacja krat pod drzewami zgodna z dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  

 

5.17.5  Stojaki na rowery 

 

W parku w Pokoju zaprojektowane zostały stojaki na rowery typu jak Old Town z firmy 

Zano lub równorzędne o nie gorszych parametrach. 

                                   

Parametry: 

• wysokość od powierzchni ziemi 100cm  

• wysokość z odcinkiem kotwiącym 140cm  

• długość 110cm 

• waga 32 kg 

• materiały: pręty stalowe, profile stalowe 

• kolor: RAL 7021 

W sumie zaprojektowanych zostało 18 sztuk.  

Lokalizacja stojaków na rowery zgodna z dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  
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5.17.6  Mostki  

Jednym z głównych założeń przy projekcie zagospodarowania terenu parku było 

udostępnienie parku a zwłaszcza najbardziej atrakcyjnych jego wnętrz mieszkańcom, 

turystom oraz osobom niepełnosprawnym. A także upłynnienie komunikacji pomiędzy 

poszczególnymi fragmentami parku. W tym celu doprojektowano fragmenty ścieżek oraz 

dokonano korekty przebiegu oraz szerokości już istniejących.  

Przy ścieżkach z nawierzchni Hansegrand zaprojektowano mostki kamienne. Ponadto  

w Małym Parku Angielskim przy ścieżkach żwirowych leśnych zaprojektowano mostki - 

kładki drewniane o prostej formie nawiązującej do istniejących elementów małej 

architektury. 

 

 Mostek drewniany  

                        

 Mostek kamienny 
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5.18  Nawierzchnie utwardzone 

W celu ujednolicenia nawierzchni parkowych zaproponowano ich dwa podstawowe 

rodzaje:  

• nawierzchnie w Ogrodzie Francuskim oraz drogi techniczne w Małym Parku 

Angielskim zaprojektowano z nawierzchni mineralnej typu. Hansegrand, 

dostosowując grubość warstw do sposobu użytkowania tj. do ruchu pieszego oraz 

samochodowego. Nawierzchnia ograniczona jest obrzeżem stalowym. 

• ścieżki w Małym Parku Angielskim zaprojektowano z nawierzchni żwirowej  na 

odpowiednio utwardzonym podłożu, doskonale wpisującej się w krajobrazowy, 

leśny charakter parku.  

Oraz pozostałe nawierzchnie w poszczególnych wnętrzach parku tj.  

 

NAWIERZCHNIE PODSTAWOWE: 

 Nawierzchnia typu HANSEGRAND 

Hansegrand jest wodoprzepuszczalną nawierzchnią mineralną, wykonaną wyłącznie na 

bazie wysokogatunkowych, naturalnych surowców, takich jak: łupki wysokogórskie, 

specjalny wiążący żwir i kamień naturalny. Posiada grubość ziarna od 0 do 8 mm, jej waga 

wynosi 2 tony/m3. Układana na gruncie rodzimym umożliwia naturalne wsiąkanie wody 

opadowej w grunt, odciążając jednocześnie systemy kanalizacyjne i eliminując efekt 

gromadzenia się wody na powierzchni. Hansegrand stosuje się w warstwie do grubości  

5 cm i natępnie dynamicznie zagęszcza.  Optymalny spadek powierzchni powinien wynosić 

2–3 %.  

Nawierzchnia ta stanowi alternatywę dla betonowych czy asfaltowych nawierzchni.  

Z powodzeniem może być stosowana zamiast lub obok nawierzchni z kostki brukowej. 

Hansegrand spełnia normy dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

 

Charakterystyczne cechy nawierzchni: 

 przepuszczalna dla wody i powietrza, aktywnie oddychająca, uniemożliwiająca 

powstawanie kałuż 

 naturalna, nieszkodliwa dla wód gruntowych 

 odporna na mróz i sól drogową 

 naturalny wygląd 

 uniemożliwia zarastanie, utrzymywana w czystości jest odporna na kiełkowanie 

nasion traw i chwastów 

 odporna na mrówki i inne owady 

 bezpylna, szorstka i równa 
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Do nawierzchni typu hansegrand zaprojektowano grafitowe obrzeże stalowe głębokie na 

15cm,  zlicowane z powierzchnią nawierzchni, tak żeby było niewidoczne. Obrzeże stanowi 

doskonałą barierę pomiędzy trawą a nawierzchnią.  

 

 

 

 

 

Nawierzchnia typu Hansegrand 
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 Nawierzchnia żwirowa drogowa 

Nawierzchnia żwirowa zaliczana jest do twardych nieulepszonych, jej warstwa ścieralna 

wykonana jest z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa.  

Nawierzchnie żwirowe mają naturalny wygląd i doskonale komponują się z roślinami. Ich 

wykonanie jest łatwe, a koszty w porównaniu z innymi nawierzchniami – niskie.  

Do budowy takiej nawierzchni nie należy używać kruszyw o zaokrąglonych ziarnach, gdyż 

słabo się klinują, a w rezultacie nawierzchnia jest mało stabilna. Ziarna kruszywa powinny 

mieć jak najostrzejsze brzegi, co gwarantuje, że podczas ubijania dobrze się będą ze sobą 

klinowały. Z tego powodu do budowy nawierzchni żwirowych nie nadają się kruszywa 

rzeczne, o zaokrąglonych przez wodę ziarnach. Nawierzchnie żwirowe najlepiej budować  

z następujących materiałów: 

• pospółka - naturalna mieszanina żwiru i piasku, 

• żwir - naturalnie pokruszona skała o średnicy ziaren 5-60 mm, 

• grys - powstaje w wyniku sztucznego rozdrobnienia skał, oferowany jest w licznych               
frakcjach o średnicy ziaren 5-25 mm, 

• kliniec - powstaje w wyniku rozdrobnienia skał i składa się z ziaren o średnicy 5-25 
mm, nie jest frakcjonowany, 

• tłuczeń - to grubszy kliniec o średnicy ziaren 25-120 mm, 

• miał kamienny - to bardzo mocno rozdrobniona skała o średnicy ziaren do 5 mm. 
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Grubość nawierzchni żwirowej należy dobrać w zależności od sposobu jej późniejszego 

użytkowania i rodzaju gruntu  - im bardziej nawierzchnia będzie obciążana lub mniej 

przepuszczalny jest grunt, tym większa powinna być grubość nawierzchni. Ścieżka 

przeznaczona jedynie do chodzenia może być dwu lub nawet jednowarstwowa  

w przypadku przepuszczalnego podłoża. Jeśli będzie po niej jeździł samochód, powinna 

być wykonana z kilku warstw. Przeciętnie grubość każdej warstwy wynosi 5-30 cm. Istotną 

zasadą układania nawierzchni żwirowych jest różnicowanie grubości kruszywa w kolejnych 

warstwach, dzięki czemu ziarna wzajemnie się klinują, co ma wpływ na trwałość 

nawierzchni. Każda kolejna warstwa w głąb ziemi powinna mieć większą granulację 

kruszywa. 

 

Charakterystyczne cechy nawierzchni: 

 przepuszczalna dla wody i powietrza, aktywnie oddychająca 

 naturalna, nieszkodliwa dla wód gruntowych 

 naturalny wygląd 

  

     Nawierzchnia żwirowa leśna o ww. konstrukcji oraz mocno stabilizowana mechanicznie       

będzie stanowić wygodną i zwartą powierzchnie ścieżki parkowej.   

 

 

Nawierzchnia żwirowa leśna 
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NAWIERZCHNIE POZOSTAŁE: 

 Nawierzchnia piaskowa 

Na placu zabaw dla dzieci zaprojektowano nawierzchnie piaszczystą gr. 30cm.  

Kształt oraz lokalizacja nawierzchni zgodna z dołączonym projektem zagospodarowania 

terenu. 
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Kolor zgodny ze zdjęciem załączonym poniżej: 

 

 

 

 

 Nawierzchnia kompozytowa 
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 Nawierzchnia trawiasta wzmocniona 

 

 

 Nawierzchnia z płyt betonowych 50x50cm 
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 Nawierzchnia z płyt z piaskowca cięto łamanego 

 

 

 Nawierzchnia żwirowa  
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Przykład żwiru 

 Nawierzchnia asfaltowa 

Z nawierzchni asfaltowej zaprojektowany został parking od strony ul. Wolności, przy terenie 

dawnej stacji SDOO.  

Warstwa ścieralna wykonana z betonu asfaltowego grubości 15 cm z użyciem kruszywa 

bazaltowego w celu uzyskania ciemno- grafitowego koloru nawierzchni. 

 Asfalt należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

o grubości 30cm. Jako obrzeże nawierzchni asfaltowej zaprojektowano kostkę betonową 

grafitową 10x20x8cm układaną na ławie z betonu C12/15. Warstwa asfaltu oraz górna 

powierzchnia obrzeży musi znajdować się na tej samej wysokości, bez odkrycia.  

 



77 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Park w Pokoju 

 

  

Podobne rozwiązanie nawierzchni asfaltowej 

 

5.19    Oświetlenie 

 

Zaprojektowano selektywny i energooszczędny system oświetlania LED barwy ciepłej. 

Projekt zakłada oświetlenie: 

 podstawowe w postaci lamp parkowych wysokich przy głównych ciągach 

komunikacyjnych.  

 oświetlenie niskie dodatkowe w części barokowej (Ogród Francuski)  

 oraz gruntowego efektownego podświetlenia najcenniejszych obiektów 

architektonicznych.  

 

a) lampa parkowa wysoka 

Oprawa oświetleniowa oświetlająca główne aleje parkowe, podkreśla również ważne 

elementy zagospodarowania parku, takie jak amfiteatr, herbaciarnia. Kształt lampy sprawia,  

że światło rozchodzi się równomiernie, co jest szczególnie istotne  dla poczucia 

bezpieczeństwa przechodniów.  Typ lampy np. jak Lampa OS-1 z firmy Rosa lub 

równorzędne o nie gorszych parametrach. 

Charakterystyczne parametry: 

 Stopień ochrony IP:                        IP 66 

 Moc:                          39 W 

 Typ światła:                         CREE XM-L2 

 Waga:                          5,2 kg 

 Liczba/moc diod:             16 / 32 W 

 Klasa izolacji:                         II 

 Słup       tworzywo sztuczne,  kolor czarny 

 Wysokość słupa                        332 cm 

 Typ słupa SP-31W   
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Wypełnienie ‘płycin” 

szkło nieprzezierne,  

kolor ecru (ciepły)  

 

 

 

Lampa parkowa wysoka 
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W sumie zaprojektowanych zostało 66 sztuk lamp parkowych. Lokalizacja zgodna z 

dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  

 

b) lampa parkowa niska jako oświetlenie dodatkowe 

Oprawa oświetleniowa ścieżek w części barokowej  oraz przy obiektach 

architektonicznych.  Typ lampy np. jak Lampa KARIN 1200 LED z firmy Rosa lub 

równorzędne o nie gorszych parametrach. 

 

Charakterystyczne parametry: 

 Wysokość:     1,2 m 

 Średnica słupa przy podstawie/gruncie: Ø150 mm 

 Typ stosowanego betonu/kosza:  B-0A / Z-0A 

 Stopień ochrony IP:    IP 65 

 Moc:      21 W 

 Typ światła:     CREE XT-E 

 Liczba/moc diod:    8 / 16 W 

 Klasa izolacji:     II 

 Wymiary podstawy :                         Ø150 mm 

 Kolor :                                      czarny 

 

                 

Lampa parkowa niska 

 

W sumie zaprojektowanych zostało 9 sztuk lamp niskich. Lokalizacja zgodna z dołączonym 

projektem zagospodarowania terenu.  
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c)  lampa gruntowa/ zewnętrzna najazdowa podświetlająca obiekty 

     architektoniczne 

Oprawa oświetleniowa podświetlająca wpuszczana w podłoże z kierunkowo – 

symetrycznym (szkło przeźroczyste) rozsyłem światła. Dopuszcza się przejazd po 

oprawach pojazdów na ogumieniu pneumatycznym. 

Zasilanie lamp należy wykonać poprzez kable ziemne i przewidzieć zastosowanie rur 

ochronnych w zależności od potrzeb, zgodnie ze sztuką układania kabli energetycznych. 

Typ lampy np. Rena z firmy Norlys lub równorzędna o nie gorszych parametrach. 

 

Charakterystyczne parametry:  

 Wysokość - 13,6cm 

 Średnica rozetki - 12,5cm 

 Materiał – front lampy wykonany ze stali nierdzewnej, korpus z aluminium, puszka     

montażowa z polipropylenu. Kosz wykonany ze szkła hartowanego o gr. 10mm. 

 Trzonek żarówki / świetlówki – GU10 

 Źródło światła – żarówka halogenowa, żarówka led 

 Moc maksymalna źródła światła – 35W 

 Klasa ochrony – IP68 

 Klasa ochrony elektrycznej – I 

 Kolorystyka – stal nierdzewna 

 Dodatkowe informacje – dopuszczalne obciążenie 3 tony, możliwość pochylenia 

źródła światła do 10 stopni 
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Lampa parkowa gruntowa, podświetlająca 

W sumie zaprojektowanych zostało 27 sztuk lamp gruntowych. Lokalizacja zgodna z 

dołączonym projektem zagospodarowania terenu.  

 

5.20  Ogrodzenie 

 
W parku w obydwu częściach zaprojektowane zostało ogrodzenie ażurowe neutralne, nie 

konkurujące z zabytkowym murem. Na fragmencie od ul. Wolności projektowane 

ogrodzenie poprowadzone zostanie od strony parku w odległości ok 15cm od lica muru. 

Fragmenty muru od zostawić w formie "świadka" i przeprowadzić konieczne zabiegi 

konserwatorskie, celem utrwalenia tego co zostało. Natomiast na całej długości, 

konsekwentnie zastosować ogrodzenie (z furtkami i bramami). Wysokość projektowanego 

ogrodzenia od 150 cm.  

Od strony ul. Opolskiej należy przemurować słupki do jednakowej wysokości (łącznie  

z nakrywą ok.160cm),  i również pozostawić je w formie "świadków". Projektowane moduły 

wpasowane zostaną w rytm słupków istniejących.  

Suma tego ogrodzenia wynosi ok 1363 mb.  

Pomiędzy częścią "francuską" a "angielską" zaprojektowany został ten sam typ ogrodzenia 

co w pozostałej części, ale o wysokości 100cm, na ławie betonowej pod poziomem terenu, 

celem zabezpieczenia parku przed ekspansją dzików. Suma tego ogrodzenia wynosi  

ok 402 mb.  
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Forma i parametry techniczne ogrodzenia według załączonego projektu.  

Lokalizacja zgodna z projektem zagospodarowania terenu.   
 

6. Zestawienie powierzchni – bilans terenu (dz. ew. nr 221/18, 369/95, 359/125, 

366/98, 306/92):  

 

 

         Łącznie powierzchnia  ~  447165,00 m² = 44,71ha = 100,00% w tym: 

         * pow. zabudowy                                                                       =     1037,5m²   =  0,2% 
                  
         * pow. utwardzona (trakty piesze, jezdne, place oraz el. małej arch.)  
                                                                                                         =    44732,2m²   =  10,0% 
 
         * pow. biologicznie czynna                                                   =    401395,3m²   =  88,0% 

 

 

7.     Dane o rejestrze zabytków i ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu   

zagospodarowania terenu.  

Teren inwestycji położony na działkach ew. nr 221/18, 369/95, 359/125, 366/98, 

306/92 objęty jest uchwałą NR  XXXIX / 271 / 2002 Rady   Gminy   Pokój z  dnia  14  

sierpnia  2002 r. zwana dalej ”MPZP gminy Pokój.  

Ponadto założenia parkowe wpisane zostały do rejestru zabytków dwukrotnie. 

Decyzją o numerze 7/46 z dnia16 grudnia 1946 wpisano park francuski.  

Decyzją o numerze 123/85 z dnia 22 stycznia 1985 wpisano do rejestru zabytków 

zespół parków: park  francuski z drugiej poł. XVIII, park krajobrazowy z drugiej poł. 

XIX w, park angielski na Winnej Górze z XIX w. Ponadto na podstawie ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – strefa ochrony konserwatorskiej A. 
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8.  Dane dotyczące oddziaływania planowanej inwestycji na strefy ochrony 

przyrody „Natura 2000”.  

Obszar, na którym usytuowane są działki ew. nr 221/18, 369/95, 359/125, 366/98, 

306/92 położony jest poza obszarem „Natura 2000”. Podlega natomiast ochronie na 

podstawie ustawy o ochronie przyrody – forma park krajobrazowy: Stobrawskiego 

Parku Krajobrazowego ustanowionego w 1999r. rozporządzeniem Nr P/11/99  

Wojewody Opolskiego z dnia 28.09.1999r. 

Ponadto przedsięwzięcie objęte niniejszym opracowaniem nie jest zaliczane do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 2013 poz. 1397). 

 

 

9.  Dane dotyczące zgodności projektu z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

         Projekt rewaloryzacji parku w Pokoju wykonany został zgodnie z uchwałą NR  XXXIX   
/ 271 / 2002 Rady Gminy Pokój z dnia 14 sierpnia  2002 r.  

 

10.     Dane o ewentualnym wpływie eksploatacji górniczej. 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się poza zasięgiem usytuowanych terenów 

górniczych, a więc nie podlega wymogom ustawy z dnia 4 lutego 1994r – Prawo 

górnicze i geologiczne. 

 

11.  Dane o istniejących i przewidywanych cechach zagrożenia dla środowiska   

oraz higieny i zdrowia użytkowników:  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r.Nr 

213, poz. 1397 z  późniejszymi zmianami), przedmiotowa inwestycja nie wymaga 

uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Planowana inwestycja nie będzie naruszała interesów osób trzecich,  

a w szczególności:  

-   zapewnia dostęp od strony drogi publicznej 

- nie powoduje uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia     

elektryczne, promieniowanie 

-  nie ma wpływu na korzystanie przez osoby trzecie z wody, kanalizacji, energii   

elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności 

-   nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby 
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12.    Miejsca postojowe. 

Zaprojektowano łącznie 51 miejsc postojowych (2 parkingi), w tym 5 

przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.  

 

13.    Odprowadzenie wód opadowych.  

Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachów Pawilonów Ogrodowych 

odbywać się będzie powierzchniowo na nieutwardzony teren na działce inwestora.  

Powierzchniowe odwodnienie terenu  uniemożliwi zalewanie sąsiednich działek 

budowlanych. Stosunki wodno-gruntowe w obrębie działek objętych inwestycją nie 

ulegną zmianie. Odprowadzenie wód opadowych z parkingu, opisanego w pkt. 22,  

odbywać się będzie za pomocą wewnętrznego systemu kanalizacji opadowej.  

 

Woda opadowa sprowadzona do kratek odwadniających po podczyszczeniu  

w separatorze gromadzona będzie w podziemnych zbiornikach z systemem 

przelewowym, odprowadzającym nadmiar wody do sztucznego zbiornika wodnego 

przy placu zabaw, gdzie następuje naturalny proces odparowania.  

 

14.  Dane dotyczące obszaru oddziaływania obiektów. 

Analizę oddziaływania przeprowadzono z uwagi na następujące dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409  

z   poźn. zmianami). 

2. RMI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.69 z późn. zmianami). 

Wszystkie obiekt budowlany, zlokalizowane na terenie parku, zarówno w zakresie 

lokalizacji, przesłaniania, nasłonecznienia, przepisów ppoż., lokalizacji miejsc 

postojowych, nie będą oddziaływać na sąsiednie działki budowlane.  

Oddziaływanie obiektów zawiera się w działkach nr  221/18, 369/95, 359/125, 

366/98, obręb Pokój. 
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15.     Uwagi końcowe.  

Wszelkie roboty winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie, określone „Prawem budowlanym” uprawnienia. Należy je wykonać 

zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 

w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając 

wytycznych technologicznych związanych z danymi systemami. Materiały i wyroby 

budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie dokumenty 

określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do 

stosowania jak: certyfikat znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, 

deklarację zgodności z Polską Normą, atest higieniczny, określenie klasyfikacji 

ogniowej itp.  

 

                                                                                                          Projektant: 

 

 

 

 


