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Fantazijní Minikrajina – (1980 – 1985) 

Kurt Gebauer (*1941)
ostravské sídliště Fifejdy - vnitroblok v Lechowiczově ulici
zdroj www



Fantazijní Minikrajina – (1980 – 1985) - Kurt Gebauer (*1941)
ostravské sídliště Fifejdy - vnitroblok v Lechowiczově ulici – zdroj www



Sputnik (1960) – Zdeněk Němeček (1931-1989)

v roce 1960 umístěn u bývalé Vozovny ve Stromovce - socha, prolézačka, atrakce pro děti v jednom,
inspirovaná sovětskou družicí, symbolem závodů v dobývání vesmíru

Obrovská betonová koule znázorňující Sputnik v bruselském stylu, vztyčená tři metry nad zemský povrch, 
do jejíchž útrob vedl dlouhý žebřík a z druhého otvoru zase klouzačka dolů
Sputnik stál skoro pět desetiletí v pražské Stromovce

„Skluzavce se výstižně říkalo brus trenýrek, protože laminátový povrch se brzy dětskými zadečky 
vyjezdil a zůstalo betonové struhadlo,“ říká architekt Zdeněk Lukeš, který u Stromovky bydlí.



Sputnik – je zachráněn
Sputnik zachránil sběratel umění Rudolf Břínek. Betonová družice putovala na zahradu vily na pražské Babě. 
Sputnik zrestauroval,  své vlastní děti nechává, aby si v něm hrály, přicházejí i jejich kamarádi a kamarádi kamarádů:
„Takže se občas stane, že tu jsou vlastně všechny děti ze širokého okolí. Zodpovědnost leží na mně, ale nikdy se tu nikomu nic nestalo.“ 

Pan Břínek říká: „ Sputnik by se krásně vyjímal třeba v galerii DOX, 
Návrat Sputniku do Stromovky není možný.
Jako herní prvek nevyhovuje a jako monument by potřeboval nějaký 
hlídaný prostor. V posledních letech, kdy ještě stál v parku, 
v něm přebývali narkomani, bezdomovci, byl plný injekčních stříkaček,“ 
dodává Rudolf Břínek. 



Pátrání po autorovi / autorech sochařského hřiště na Kaštánku v parku Stromovka

www.vetrelciavolavky.cz
možnost přehledného dohledání soch dle autorů i dle abecedního seznamu názvu soch včetně fotodokumentace

VETŘELCI A VOLAVKY
Výtvarné umění ve veřejném prostoru 70. a 80. let v ČSSR - Monumentální umění pro veřejný prostor procházelo v 70. a 80. letech po období velkého experimentálního kvasu 60. let 
tvůrčí stagnací. Na druhou stranu snad nikdy v dějinách našeho státu nebylo pořádáno tolik soutěží, nebylo tolik objednávek společenského charakteru. 

http://www.vetrelciavolavky.cz/


Autorské dětské hřiště na Kaštánku ve Stromovce 
Eva Kmentová (1928-1980) a Olbram Zoubek (1926-2017) dětem 1961

fota archiv autorů a Jakub Grec



Dochovaný model autorského hřiště na Kaštánku 
fota archiv autorů



Dochované dokumenty
dokumenty archiv autorů



Autorské dětské hřiště na Kaštánku ve Stromovce
Eva Kmentová (1928-1980) a Olbram Zoubek (1926-2017) dětem 1961

fota archiv autorů



Autorské dětské hřiště na Kaštánku ve Stromovce
stav před realizací



Autorské dětské hřiště na Kaštánku ve Stromovce
stav před realizací - 2016



Návštěva sochaře Olbrama Zoubka
a restaurátora Jakuba Grece

na Kaštánku - 2.2.2016



Původní stav - situace

Návrh - situaceNávrh stavebních úprav 
Ing. arch. Martin Rosler a Robert Daněk



Návrh stavebních úprav - Ing. arch. Martin Rosler a Robert Daněk

Restaurátorské práce – Olbram Zoubek, Mgr. A Jakub Grec



Restaurátorské práce – obnova chybějících autorských prvků
Olbram Zoubek, Mgr. A Jakub Grec





Stavební úpravy
GARTENSTA PLUS s.r.o.







Stavební úpravy – nové mlatové povrchy
GARTENSTA PLUS s.r.o.



Restaurátorské práce
Mgr. A Jakub Grec

Stavební práce - GARTENSTA PLUS s.r.o.



Restaurátorské práce 
Mgr. A Jakub Grec 







Infopanely autorské hřiště
Mgr. A Jakub Grec, Luboš Drtina



Grafická úprava infocedulí
Luboš Drtina



Infocedule
informace o průběhu rekonstrukce

umístěné na oplocení hřiště Kaštánek





http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/priroda_krajina_a_zelen/parky_a_zahrady/DH_Kastanek_rekonstr2017.html

Znovuzrození nejstarší části dětského hřiště Kaštánek ve Stromovce 

Na dětském hřišti Kaštánek ve Stromovce (u vstupu do parku z Ovenecké ulice) se nachází unikátní realizace sochařských autorských objektů věnovaných dětem v roce 1961. Autory 
jsou celosvětově uznávaná sochařka Eva Kmentová a významný sochař Olbram Zoubek, partneři nejen v uměleckém životě. Vzhledem ke špatnému technickému stavu autorských 
objektů připravil Odbor ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s autorem sochařem Olbramem Zoubkem, restaurátorem Jakubem Grecem a architektem Martinem Rösslerem 
projekt na rekonstrukci autorských objektů a navazujícího okolí. Na základě konzultací s Olbramem Zoubkem proběhla rekonstrukce do podoby dětského hřiště z roku 1961. 

V rámci rekonstrukce hřiště byly doplněny dva chybějící autorské objekty a šplhací tyče dle původního zrealizovaného návrhu z roku 1961. Před samotným restaurováním 
dochovaných autorských objektů došlo k jejich vyzdvižení pomocí jeřábů do původní polohy. Byly zrekonstruovány zpevněné mlatové a dlážděné povrchy, vznikla nová posedová 
zídka a bylo upraveno pítko. Vznikl informační panel, který návštěvníkům dětského hřiště poodhaluje průběh realizace a restaurování autorských objektů včetně dobových 
fotografií.
Rekonstrukce hřiště do původní podoby poskytuje unikátní možnost seznámit se s uplatněním uměleckých objektů pro děti ve veřejném prostoru z doby před více než padesáti lety.

Hřiště bylo slavnostně otevřeno ve středu 27. září 2017. Soubor autorských objektů je přístupný návštěvníkům dětského hřiště na vlastní nebezpečí, neboť objekty nesplňují 
nynější přísné evropské normy. 
Investor a zadavatel: Hl.m.Praha, MHMP- odbor ochrany prostředí, oddělení péče o zeleň
Projekt rekonstrukce: Olbram Zoubek, MgA. Jakub Grec, ing. arch. Martin Rössler a kol.
Restaurátorské práce: MgA. Jakub Grec 
Realizátor stavebních prací: Gartensta plus.r.o.
Restaurátorské práce: 487 000,- Kč
Celkové náklady na realizaci: 1 300 000,- Kč

Na dětském hřišti Kaštánek ve Stromovce (u vstupu do parku z Ovenecké ulice) se nachází unikátní realizace sochařských autorských objektů věnovaných dětem v roce 1961. Autory 
jsou celosvětově uznávaná sochařka Eva Kmentová a významný sochař Olbram Zoubek, partneři nejen v uměleckém životě. Vzhledem ke špatnému technickému stavu autorských 
objektů připravil Odbor ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s autorem sochařem Olbramem Zoubkem, restaurátorem Jakubem Grecem a architektem Martinem Rösslerem 
projekt na rekonstrukci autorských objektů a navazujícího okolí. Na základě konzultací s Olbramem Zoubkem proběhla rekonstrukce do podoby dětského hřiště z roku 1961, bohužel 
dokončení prací se již autor o pár měsíců nedožil.

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/priroda_krajina_a_zelen/parky_a_zahrady/DH_Kastanek_rekonstr2017.html


Slavnostní otevření - 27.9.2017
Polana Bregantová a Jakub Grec 


