
Muzejní park a jeho využití 

 

ODPOČINKOVÁ ZÓNA 

Jsme pyšní na to, že je park pravidelně využíván místní komunitou jako klidné zátiší pro odpočinek, 
jako bezpečné místo pro hraní, ale i jako prostor pro některé jednodušší sportovní aktivity: 
 

• maminky s kočárky, ale i páry a jednotlivci využívají odpočinek na lavičkách v parku 
• někteří vyrazí i s piknikovou dekou 
• mezi stromy si sportovci rádi natáhnou slackline, nikdo je neruší 
• park je cílem školkových vycházek (i přes konkurenci parku nahoře u kasáren); muzeum 

úzce spolupracuje se školkami v okolí muzea (MŠ Montessori byla partnerem projektu do 
EEA and Norway Grants v roce 2020) 

• Náctiletí se tu rádi fotí na instagram, na tablo apod.; v parku je umístěna schránka pro 
geocaching 

• park je i rájem pejskařů se všemi pozitivy a negativy; na parteru před hlavním vstupem 
dlouhodobě a organizovaně probíhají kynologická cvičení, aniž by kolidovaly s muzejním 
provozem  
 

Věříme, že úpravou laviček, zpevněním cest, zlepšením osvětlení a přidáním odpadkových košů se 
park stane pro komunitu ještě atraktivnějším a příjemnějším místem pro aktivní odpočinek. 
 
 

PROSTOR PRO MUZEJNÍ AKCE 

Muzeum vnímá park jako svoji součást – externí prostory, kde se koná doprovodný program 
nejrůznějších akcí: 
 

• tematické hravé aktivity k akcím (např. muzejní Velikonoce a Vánoce) 
• letní pikniky – muzeum při nich účastníkům poskytuje zázemí v muzejním stanu, kde je 

přichystané drobné občerstvení a výtvarná dílna s přírodní tematikou; příchozí si navíc 
mohou půjčit deky a sportovní pomůcky 

• dobrodružné noční stezky s baterkou, které jsou součástí Festivalu Muzejních nocí 
• slackline v parku i na budově muzea – možnost vyzkoušení pro širokou veřejnost i ukázky 

umění profesionálů 
• využití parku jako prostoru pro externí expozice či rozšíření vnitřních expozic – v parku se 

konala výstava veteránů, tematické panelové výstavy apod.  
• prostor pro nejrůznější kulturní vystoupení 

 
Díky těmto programům muzeum veřejnosti představuje různé formy aktivního odpočinku a ukazuje, 
že park je živý prostor, který je otevřený všem. Revitalizace nám pomůže akce ještě lépe zpřístupnit 
například kočárkům a vozíčkářům, protože současný povrch jim neumožňuje komfortní pohyb. A 
zároveň umožní kvalitnější zpracování venkovních výstav.  
 
 
 



VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

Muzeum pracuje i se vzdělávacím potenciálem parku – bere jej jako součást své přírodovědné 
expozice a jako expozici vypovídající o architektuře muzea jako celku: 
 

• součástí parku jsou cedulky s označením jednotlivých stromů a mapka s detailními 
popisky a výkladem k nim, park je tedy i malé arboretum 

• v parku probíhají komentované dendrologické a botanické procházky; ty využívá běžná 
veřejnost a ve velké oblibě je mají i návštěvníci se specifickými potřebami, jako jsou 
klienti Tyfloservisu nebo LORMu; obě organizace byly partnerem projektu na revitalizaci 
parku z EEA and Norway Grants v roce 2020 

• pod vedením muzejního entomologa se uskutečnily ukázky odchytu hmyzu 
• budova muzea, architektura této čtvrti a uspořádání parku je ústředním bodem 

oblíbeného venkovního programu pro školní skupiny s názvem Postavme (si) muzeum  
• součástí vzdělávacích programů je pracovní list s aktivitami po parku na motivy hry 

„Bingo“ – rozhlédni se kolem sebe, hledej, zkoumej… zapisuj si výsledky 
  

Rekultivace parkového porostu nám umožní zkvalitnění těchto vzdělávacích programů, budeme moci 
rozšířit jejich odbornou náplň a zároveň se stanou opět přístupnější pro lidi s nejrůznějšími 
specifickými požadavky.  

 

CO DÁL 

Rádi bychom zachovali možnosti a přednosti muzejního parku v plném rozsahu a díky revitalizaci je 
udělali ještě atraktivnější.  
 
Součástí nových vzdělávacích prvků by mohlo být ještě detailnější zaměření na samotnou budovu 
muzea a interpretace příběhů kamenů, ze kterých je muzeum postaveno, a výzdobu fasády. 
 
Budova muzea a park jsou zařazeny do projektu Technické univerzity v Liberci jako jeden ze 
zajímavých bodů na nově vznikající geostezce po Liberci. Revitalizace nám umožní toto zařazení lépe 
reflektovat přímo v prostorách parku.  
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muzejní pedagožky 


