ZAJÍMAVÉ DRUHY DŘEVIN V PARKU KOMENSKÉHO
Legenda ikonek:
opadavý strom listnatý
opadavý strom jehličnatý

; ↕ 30–50 m

Významná hospodářská dřevina ve svém původním areálu – Západním Kavkazu.
Jedna z nejčastěji používaných jedlí v sadovnictví, s oblibou využívána také jako
vánoční strom. Je ceněná pro svoji hustou a tmavozelenou korunu. Dopředu směřující jehlice jsou na svrchní straně větvičky, kterou zcela zakrývají. Vzhledem je
podobná naší původní jedli bělokoré (Abies alba), ta má však jemnější a kratší jehlice
a řidší korunu. Jedle kavkazská je dlouhověká, může se dožít 500 –700 let.

Severní Amerika;

; x; ↕ 20–30 m;

8/ JAVOR DLANITOLISTÝ – Acer palmatum
Japonsko, Čína, Korea;

; ↕ 6–10 m;

V

Evropa, Malá Asie; ⌂;

; ↕ 20 m;

IV–V

70/ DUB BALKÁNSKÝ – Quercus frainetto
Evropa, Malá Asie;

41/ OŘEŠÁK ČERNÝ – Juglans nigra
Severní Amerika;

; ↕ 30–40 m;

V–VI

Ořešák černý je ve svém původním areálu velmi ceněnou lesnickou dřevinou,
a to pro své dřevo, které je těžké, pevné, má tmavohnědé až nafialovělé jádro,
pro něž je hojně využívané v nábytkářství. U nás vysazován jako okrasná dřevina. Plody jsou nutričně hodnotné, údajně málo chutné. Využívají se ve farmacii
a bižuterii. Listy se na podzim výrazně žlutě zbarvují.

42/ MODŘÍN OPADAVÝ – Larix decidua
Evropa; ⌂;

; ↕ až 50 m

; ↕ až 35 m;

V

Statný strom s pravidelnou korunou. Listy bývají velké, s lesklou svrchní stranou
a s 6 až 10 páry úzce vykrajovaných laloků. Žaludy jsou přisedlé či krátce stopkaté,
číška má pýřité odstávající šupiny. Na podzim se barví do žlutohněda. Dub balkánský
bývá vysazován jako okrasná dřevina.

72/ DUB ZIMNÍ – Quercus petraea
Evropa; ⌂;

; ↕ až 30 m;

V

Dlouhověká dřevina velkých rozměrů. Dub zimní roste na vysychavých stanovištích
s nedostatkem vláhy, často na skalnatých podkladech. Nesnese stoupnutí hladiny
spodní vody na povrch. Listy jsou zřetelně řapíkaté, naopak žaludy bývají téměř
přisedlé. Dřevo je tvrdé, pevné a trvanlivé. Použití je podobné jako u dubu letního
(stavebnictví, nábytek apod.).

Vysoký dlouhověký strom s všestranně rozvinutým kořenovým systémem, který dřevinu dobře ukotvuje v půdě. Jehlice se na podzim barví do žluta a každoročně opadávají. Dřevo modřínu je pružné, pevné a lehké, má pěkné tmavé jádro. Využívá se ve
stavebnictví a nábytkářství.

44/ LILIOVNÍK TULIPÁNOKVĚTÝ – Liriodendron tulipifera
10a/ JAVOR KLEN ´Leopoldii´ – Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´
; ↕ až 20 m;

V

Jedná se o atraktivní kultivar našeho domácího javoru klenu. Jeho listy bývají vždy
nestejnoměrně dvoubarevné. Listy jsou v základu zelené a jakoby nastříkané krémově bílou barvou. Řapíky jsou vínově červené.

Severní Amerika;

; ↕ 30–40 m;

V–VI

Statný strom, který bývá ozdobou parků. Listy mají zvláštní nezaměnitelný tvar, na
podzim se barví do žluta. Zvoncovité žlutozelené květy, které zdánlivě připomínají
tulipánový květ, jsou až 6 cm dlouhé. V USA je liliovník cenným zdrojem dřeva pro
výrobu nábytku.

; ↕ 20–30 m;

Ve své původní zemi se sladká míza z kmenů využívá na výrobu oblíbeného javorového sirupu. U nás je vysazován jen jako okrasná dřevina. Listy jsou podobné
našemu javoru mléči, po utržení však neroní žádnou tekutinu. Na podzim se vybarvují oranžově až červeně.

; ↕ 15–20 m;

VI–VII

; x; ↕ až 20 m

Okrasný kultivar trnovníku, s méně trnitými větévkami. Kvete bílými květy dvakrát
ročně (v červnu a v srpnu, někdy také po celé léto).

46/ ŠÁCHOLAN PŘIŠPIČATĚLÝ – Magnolia acuminata
Severní Amerika;

; ↕ až 20 m;

IV–VI

Vysoký strom s velkými temně zelenými listy. V podzimním období se zbarvují do
žlutohněda. Květy jsou zvonkovitě pohárkovité, nevonné a mají zelenožlutou barvu.

Asie - Japonsko;

; ↕ 5–10 (20) m;

IV–V

48/ ŠÁCHOLAN SOULANGEŮV – Magnolia x soulangiana
Evropa; ⌂;

; ↕ až 45 m;

V

Naše nejdůležitější hospodářská listnatá dřevina, jejíž dřevo má široké uplatnění. Buky se vyznačují velkými rozměry, rovnými kmeny a nápadně tenkou
hladkou šedou borkou. Na podzim se krásně barví – od žluté přes červenou po
tmavě hnědou barvu. Plody – bukvice, jsou po upražení jedlé a údajně i chutné.
V zahradnictví široce využívaný druh s řadou kultivarů. Staré buky se mohou
dožívat 200 – 400 let.

; ↕ 4–6 m;

IV–V

Patrně nejznámější a nejčastěji vysazovaná magnolie, vzniklá křížením v roce 1820
ve Francii. Vzrůstem je spíše keř či menší strom, s popelavě šedou borkou. Listy jsou
obvejčité, kožovité, 10–20 cm dlouhé. Květy se objevují již před vyrašením listů, jsou
velké, vzpřímené, nejčastěji růžové.

83/ TIS ČERVENÝ – Taxus baccata
Evropa, Malá Asie; ⌂;

; x; ↕ až 20 m

Tisy jsou dlouhověké dřeviny, které rostou velmi pomalu. Celá rostlina kromě červeného míšku, který obklopuje semeno, je jedovatá. Jako smrtelná je pro dospělého
člověka udávána dávka jehličí o váze 50 g. Tisové dřevo s velkým hnědočerveným
jádrem bylo cenným materiálem v řezbářství, na různé obklady a intarzie, dále se
využívalo na výrobu zbraní a oštěpů. Ve volné přírodě se v současnosti tis objevuje
zřídka, a to díky intenzivní těžbě a pastvě v minulosti. Je proto zákonem chráněný.
V zahradnictví se tisy hojně využívají, a to i pro svoji dobrou výmladnost, díky které
se různě tvarují.

86/ LÍPA VELKOLISTÁ – Tilia platyphyllos
Evropa; ⌂, +;

; ↕ až 30 m;

VI

Stromy velkých rozměrů, které se dožívají i několika stovek let. Srdčité listy, na rubu
v paždí žilek s chomáčky bělavých chloupků a s vyniklou žilnatinou 3. řádu. Okraje
listů bývají mírně svěšené. Lípa velkolistá raší a kvete zhruba o dva týdny dříve než
lípa srdčitá. Měkké dřevo je ceněno v řezbářství. Staré stromy bývají ozdobou parků,
zahrad a často se také vysazovaly u lidských obydlí. Lipový květ se hojně využívá pro
přípravu čajů a nálevů.

52/ PAVLOVNIE PLSTNATÁ – Paulownia tomentosa
Asie – Čína;

; ↕ 10–20 m;

IV–V

Středně velký strom se širokou vzdušnou korunou. Mladé výhonky a veliké široké
listy jsou plstnaté. Listy se na podzim nevybarvují, opadávají po prvních mrazech.
Pavlovnie je atraktivní v době květu, a to velkými fialovými květy, které se objevují
ještě před rašením listů. Plody jsou kožovité tobolky s křídlatými semeny. Rod byl
pojmenován na počest panovnice Anny Pavlovny (dcera ruského cara Pavla I.).

88/ JEDLOVEC KANADSKÝ – Tsuga canadensis
Severní Amerika;

32a/ BUK LESNÍ D
́ awyck Purple ́ – Fagus sylvatica D
́ awyck
Purple´
; ↕ 15–20 m;

32e/ BUK LESNÍ Ṕ urpurea´ – Fagus sylvatica ‘Purpurea’
; ↕ 25–30 m;

92/ JILM HOLANDSKÝ – Ulmus x hollandica

V

Úzce sloupovitý kultivar vyšlechtěný v Holandsku v roce 1968. Úzkou korunu tvoří
vzpřímeně rostoucí větve, které jsou jemně větvené. Ve stáří může být šířka koruny 3–4 m. Důležitým znakem je také tmavě purpurové zbarvení listů.

V

Vysoká dřevina se širokou korunou. Červenolistý kultivar, který roste pomaleji.
Listy jsou při rašení hedvábně chlupaté a mají tmavě červenou barvu. Později se
mění na červenozelenou a na podzim do červenohnědé barvy. Červenolisté buky
bývají výraznými a dlouhověkými solitérami.

33/ JASAN AMERICKÝ – Fraxinus americana
Severní Amerika;

; ↕ až 35 m;

IV

Ve svém původním areálu dřevina lužních a údolních lesů. U nás jen jako okrasná
dřevina. Na podzim se barví do žluta.

; ↕ až 30 m

Vždyzelený strom středních rozměrů, který se dožívá věku až kolem 500 let. Jedná se
o dřevinu pomalého růstu, která je velmi tolerantní k zastínění. Jehlice jsou krátce řapíkaté, na líci tmavě zelené a na rubu s bělavými proužky. V Evropě je vysazován jako
dekorativní dřevina, v USA má díky dřevu uplatnění ve stavebnictví a v papírenském
průmyslu. Státní dřevina státu Pensylvánie.

; ↕ až 20–40 m

60/ BOROVICE ČERNÁ – Pinus nigra
Evropa, Malá Asie, Severní Afrika;

; ↕ 15–25 (40) m;

V–VI

Ve městech velmi často vysazovaný druh borovice. Borka je šedočerná a hluboce brázditá. Tmavozelené jehlice bývají tuhé, cca 8–12 cm dlouhé a ve svazečcích
po 2. Mladá borovice černá byla v parku Komenského vysazena v roce 2014 v rámci
kampaně Zlín – Město stromů.

61/ BOROVICE VEJMUTOVKA – Pinus strobus
Severní Amerika;

; ↕ 20–30 (40) m;

V–VI

Vysoký strom se vzdušnou, nepravidelně rozkladitou korunou. Borka je šedozelená
a dlouho hladká. Šišky jsou úzké a můžou být až 20 cm dlouhé. Modrozelené jehlice
jsou ohebné, tenké, uspořádané po pěti ve svazečcích. Borovice vejmutovka silně
trpí rzí vejmutovkovou. Dožívá se 200–450 let. V USA cenná produktivní dřevina se
širokým uplatněním.

Stromy velkých rozměrů s rozkladitou korunou. Listy na bázi asymetrické. Jedná se
o křížence neznámého původu. Jilmy patří k nejstarším dřevinám v parku Komenského, jsou pravidelně ošetřovány a v roce 2016 byla u všech vzrostlých jilmů provedena
mikroinjektáž proti grafióze (houbové onemocnění, které postupně způsobuje odumírání jilmů).

PARK KOMENSKÉHO

47/ ŠÁCHOLAN JAPONSKÝ – Magnolia kobus
Keř či menší strom s kuželovitou korunou a hladkou šedohnědou borkou. Listy jsou
celokrajné, 6–17 cm dlouhé, na vrcholu zašpičatělé. Atraktivní druh pro své velké bílé
květy, které se objevují ještě před olistěním, jsou zvonkovité, až 10 cm široké. Plody jsou mnohosemenné měchýřky v šišticovitém souplodí. Vysazován v zahradách
a parcích. Ve své domovině roste v podhorských lesích, v ostatních státech vysazován
jako okrasná dřevina s řadou kultivarů.

32/ BUK LESNÍ – Fagus sylvatica

V

75a/ TRNOVNÍK AKÁT – Robinia pseudoacacia Ś emperflorens´

22/ KATALPA TRUBAČOVITÁ – Catalpa bignonioides
Severní Amerika;

; ↕ až 30 m;

Strom s rozkladitou korunou a šedavou, dlouho hladkou borkou. Listy až 22 cm dlouhé, s 3–5 páry osinkatě zubatých laloků. Žaludy mají krátkou stopku a plochou číšku
s přirostlými šupinami. Jsou skoro stejně široké jako dlouhé. Na podzim se listy atraktivně barví – od oranžové přes šarlatovou po hnědou.

IV

Středně velký strom s krátkým kmenem a rozkladitou širokou korunou. Listy jsou
až 20 cm dlouhé a po rozemnutí nepříjemně páchnou. Řapík listu bývá také dlouhý,
a to až 16 cm. Druh má atraktivní květy – bohaté až 20 cm dlouhé bílé laty. Jednotlivé koruny jsou bílé, se dvěma žlutými pruhy. Plodem jsou až 40 cm dlouhé
tobolky. V původním areálu roste v lesích, v Evropě je vysazována jako parkový
okrasný strom.

74/ DUB ČERVENÝ – Quercus rubra
Severní Amerika;

12/ JAVOR CUKROVÝ – Acer saccharum
Severní Amerika;

Vydal Odbor městské zeleně Magistrátu
města Zlína // 2017 // 2000 ks // neprodejné
Odborná příprava Ing. Věra Jašková /
Ing. Michaela Mikulková // Fotografie
Ing. Věra Jašková // Jazyková korektura Magda
Jaroňková // Sazba Ing. Petra Šoborová
ISBN 978–80–87766–06–4 // 1. vydání
#stromy pod kontrolou // www.zlin.eu

Dřevina menšího vzrůstu, která často roste jako vícekmen. Po celém světě se pěstuje mnoho barevných a tvarově odlišných kultivarů tohoto druhu. Je také používaným druhem pro pěstování ve formě bonsaje. Listy se na podzim krásně barví.

68/ HRUŠEŇ PLANÁ (POLNIČKA) – Pyrus pyraster
Planá hrušeň je světlomilný druh, u nás roztroušeně rostoucí v nížinách a teplejších
pahorkatinách. Cca 3 cm velké plody mají dlouhou stopku a jsou trpké. V době květu
a na podzim dekorativní dřevina. Staré stromy mají hrubou, kostečkovitě rozbrázděnou borku. Dřevo hrušní je pevné, trvanlivé a tmavě zbarvené. S oblibou je využíváno
v řezbářství. Hrušeň planá je důležitou podnoží pro roubování ovocných odrůd.

V

Okrasný kultivar javoru babyky vyšlechtěný v roce 1985 v USA. Kultivar netvoří na větvích žádné korkové lišty, které jsou typické pro původní druh. Jedná se
o středně velký strom se široce pyramidální korunou. Listy jsou tmavě zelené, na
podzim výrazně žluté.

Topol bílý dorůstá velkých rozměrů a patří mezi naše nejrychleji rostoucí dřeviny.
Listy jsou na rubu stříbřitě bíle plstnaté. U topolu bílého se projevuje heterofylie
– listy na dlouhých výmladcích jsou dlanitě laločnaté a na krátkých větvičkách pak
okrouhlé, vykrajovaně zubaté. Přestože jsou topoly obecně spíše krátkověké dřeviny,
topol bílý se na příznivém stanovišti může dožít vysokého věku.

VI

Dřezovec trojtrnný se v Evropě poprvé objevil kolem roku 1700, první výsadby
u nás jsou datovány k roku 1835. Ve svém původním areálu roste ve vlhkých lesích. Typické jsou pro něj nápadné jednoduché až trojdílné lesklé hnědé trny,
které se objevují na kmeni a starších větvích. Ty jsou značně velké, často kolem
5–10 (až 30) cm. Plody jsou zploštělé tmavé lusky, které mohou být i 20 cm dlouhé. Dozrávají v říjnu a zůstávají na dřevině do jara. V Americe se jeho dřevo používá
v řezbářství a kolářství.

6a/ JAVOR BABYKA – Acer campestre Q
́ ueen Elizabeth ́
; ↕ 10–12 m;

III a IV

Putování po zlínských parcích
Stromy v parku Komenského

doba kvetení

; ↕ 40 m;

Putování po zlínském parku Komenského je jednou z map ze série Putování po zlínských
parcích. Mapa Vám může sloužit k aktivnímu poznávání našeho města a dřevin v jeho parcích.

38/ DŘEZOVEC TROJTRNNÝ – Gleditsia triacanthos

původní dřevina

4/ JEDLE KAVKAZSKÁ – Abies nordmanniana
Asie;

Evropa, Asie; ⌂; +;

IV

léčivý

⌂

země původu

; +; ↕ 30–40 m;

jedovatý

výška v metrech v dospělosti

+

neopadavý strom jehličnatý

Asie - Čína;

Opadavý dvoudomý strom. Vějířovité listy rostou ve svazečcích na krátkých brachyblastech. Mají vidličnatou žilnatinu a na podzim se barví do žluta. Semena žluté
barvy připomínají peckovici, zralá samičí semena v době zralosti nepříjemně páchnou. Jinany se odpradávna vysazovaly nejčastěji podél chrámů, v Evropě pak jako
okrasné sbírkové dřeviny. Fosilní nálezy o existenci tohoto druhu či příbuzných taxonů pocházejí z druhohor, proto bývá jinan označován také jako živoucí fosilie.

↕

x

65/ TOPOL BÍLÝ – Populus alba

37/ JINAN DVOULALOČNÝ – Ginkgo biloba

SEZNAM VŠECH DRUHŮ DŘEVIN V PARKU KOMENSKÉHO
Taxon česky
jedle kavkazská
javor babyka
´Queen Elizabeth´
javor dlanitolistý
javor mléč
javor mléč ´Deborah´
javor klen
javor klen ´Leopoldii´
javor klen ´Purpurascens´
javor cukrový
jírovec maďal
habr obecný
katalpa trubačovitá
třešeň ptačí ´Plena´
líska turecká
buk lesní
buk lesní ´Dawyck Purple´
buk lesní ´Purpurea´
jasan americký
jinan dvoulaločný
dřezovec trojtrnný
ořešák černý
modřín opadavý
ambroň západní
liliovník tulipánokvětý
šácholan přišpičatělý
šácholan japonský
šácholan Soulangeův
jabloň
pavlovnie plstnatá
borovice černá
borovice vejmutovka
borovice lesní
platan javorolistý
topol bílý
hrušeň planá (polnička)
dub balkánský
dub zimní
dub letní
dub letní ´Fastigiata Koster´
dub červený
trnovník akát
´Semperflorens´
jerlín japonský
tisovec dvouřadý
tis červený
lípa srdčitá
lípa velkolistá
jedlovec kanadský
jilm habrolistý
jilm holandský

Číslo v mapě
Taxon latinsky
Abies nordmanniana
4
Acer campestre
6a
‘Queen Elizabeth’
Acer palmatum
8
Acer platanoides
9
Acer platanoides ‘Deborah’
9c
Acer pseudoplatanus
10
Acer pseudoplatanus
10a
‘Leopoldii’
Acer pseudoplatanus
10b
‘Purpurascens’
Acer saccharum
12
Aesculus hippocastanum
13
Carpinus betulus
20
Catalpa bignonioides
22
Cerasus avium ‘Plena’
25a
Corylus colurna
29
Fagus sylvatica
32
Fagus sylvatica
32a
‘Dawyck Purple’
Fagus sylvatica ‘Purpurea’
32e
Fraxinus americana
33
Ginkgo biloba
37
Gleditsia triacanthos
38
Juglans nigra
41
Larix decidua
42
Liquidambar styraciflua
43
Liriodendron tulipifera
44
Magnolia acuminata
46
Magnolia kobus
47
Magnolia x soulangeana
48
Malus sp.
49a
Paulownia tomentosa
52
Pinus nigra
60
Pinus strobus
61
Pinus sylvestris
62
Platanus x hispanica
64
Populus alba
65
Pyrus pyraster
68
Quercus frainetto
70
Quercus petraea
72
Quercus robur
73
Quercus robur ‘Fastigiata
73a
Koster’
Quercus rubra
74
Robinia pseudoacacia
75a
‘Semperflorens’
Sophora japonica
78
Taxodium distichum
82
Taxus baccata
83
Tilia cordata
85
Tilia platyphyllos
86
Tsuga canadensis
88
Ulmus minor
91
Ulmus x hollandica
92

Lokalizace parku
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POČÁTKY PARKU KOMENSKÉHO

výsadby a velké travnaté plochy jen na okrajích lemované keři a květinovou výsadbou. V roce 1945 byli v parku Komenského pochováni vojáci a občané, kteří zahynuli
v posledních dnech války při osvobozování Zlína, v roce 1946 byl postaven pomník
padlým se sochou partyzána od Vincence Makovského.

První zmínky o tomto panském dvoře se však objevují již v první polovině 15. století.
V roce 1804 získal zámek a okolní 3 ha parku hrabě Breton. V roce 1860 zámek
koupil brněnský továrník Leopold Haupt – k zámku tehdy patřil již také panský dvůr
– tedy dnešní park Komenského, pivovar a další hospodářské stavby, jako např. od
roku 1905 první zlínská (dieselová) elektrárna. V roce 1897 začala v SV části parku,
v dnešním parku Komenského, výstavba měšťanské školy. V roce 1904 tu byla také
postavena nová budova lesního úřadu, která zde stála až do roku 1964.

VÝVOJ PARKU

Park Komenského byl založen roku 1930 na místě bývalého panského dvora
a zeleninové zahrady, která zajišťovala zásobování potravinami přilehlý zámek.
Choval se tu tehdy dobytek i drůbež, pěstovala zelenina a ovoce.
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Ve 20. letech 20. století dochází k prudkému rozmachu firmy Baťa. Objevují se první
zprávy o budování Zlína jako zahradního města, zeleni je věnována velká péče. Udržení čistoty města a náklady na výsadbu a údržbu zeleně tvoří třetí největší položku
v rozpočtu města. V roce 1927 se objevují první plány rozvoje zelených ploch od
Františka Lydie Gahury. V roce 1929 Tomáš Baťa odkupuje od pana Haupta zámek i se
dvorem, čímž se otevírá cesta k zásadním urbanistickým změnám ve Zlíně a zabránilo se tak rozparcelování pozemků na stavbu rodinných domů.

88

V dubnu roku 1931 se začínají bourat hospodářské budovy panského dvora – parku
Komenského. Jsou provedeny první parkové úpravy a park i zámek přebírá Baťův
podpůrný fond, který se zavazuje obojí vzorně udržovat. Po zhotovení plánů k založení nového parku došlo k odstranění suchých stromů a následně k terénním
a sadovým úpravám. Byl založen nový trávník, byly vysazeny nové stromy, keře
i trvalky a vybudovány cesty. Na prvních výsadbách se podílel zlínský Sadařský
a okrašlovací spolek, následně převzala veškerou iniciativu vč. financování radnice
pod vedením T. Bati. Ke konzultaci byl roku 1937 přizván také zahradní architekt
a odborník na městskou zeleň Otokar Fierlinger. Ten navrhoval nízké kobercové

Počátkem 70. let 20. století došlo v obou městských parcích k rekonstrukci cestní
sítě. Na začátku 80. let proběhla kompletní rekonstrukce parku Komenského včetně dětského hřiště podle projektové dokumentace Ing. Jiřího Fingera z n. p. Školky
a zahradní architektura Bystřice pod Hostýnem a Ing. Kateřiny Tuzarové a Ing. Jiřího
Gebriana z útvaru hlavního architekta okresního národního výboru.
V rámci této rozsáhlé rekonstrukce byly odstraněny suché a přestárlé dřeviny, čímž
vznikl prostor pro lepší rozvoj ostatních porostů a oslunění ploch se projevilo i na
kvalitě trávníků. Velký důraz byl kladen na dosažení co největších a ucelených ploch
pro usnadnění údržby a vybudování nové cestní sítě v logických pěších tazích (stará
cestní síť byla zredukována o cca 40 %). Vysazeny byly také nové dřeviny v počtu cca
160 ks a vytvořeno bylo také na tehdejší dobu atraktivní a moderní dětské hřiště.
V 90. letech proběhly další zdravotní a prostorové probírky dřevin a také další dosadby zeleně. V roce 1994 došlo také k částečné rekonstrukci dětského hřiště.

REKONSTRUKCE A SOUČASNOST

V roce 2011 byla vyhlášena veřejná architektonicko urbanistická soutěž na revitalizaci prostoru parku Komenského, kdy bylo podáno 13 soutěžních návrhů.
Autoři vítězného návrhu, Ing. Václav Babka, Ing. arch. Pavel Mudřík ve spolupráci
s Ateliérem zahradní a krajinářské architektury Sendler–Babka, Ing. Lucie Radilová, Ing. Zdeněk Sendler, Pavel Mudřík Architects, následně vypracovali kompletní
projektovou dokumentaci díla. Cílem revitalizace parku Komenského bylo zachování a podpora současných ověřených funkcí parku a doplnění o další možnosti jeho
využívání. Došlo k obohacení parku o výsadbu nových stromů, skupin keřů, trvalek

a založení kvalitních trávníků. Park byl doplněn o nové dětské hřiště pro děti
všech věkových skupin, moderní altán, mobiliář a technické zázemí. Do rekonstrukce byla zahrnuta bezprostředně prostorově související pěší zóna na ulici
Školní. Rekonstrukce byla dokončena na podzim roku 2014 (dotace cca 75 %
Regionální operační program soudržnosti Střední Morava). Park se stal Stavbou
roku 2014 Zlínského kraje v kategorii Realizace rozvojových projektů měst a obcí,
dále Parkem roku 2015 a také Parkem desetiletí 2005–2015.
Po revitalizaci získal park novou energii a také význam v rámci celého města. Jde
o veřejný prostor v centru města Zlína, který je součástí každodenního života
obyvatel. Svým umístěním, rozlohou a náplní nabízí občanům široké využití. Park
není pouze nutným průchozím místem, ale nabízí prostor k příjemnému odpočinku i aktivní hře pro děti a je hostitelem rozmanitých akcí v průběhu celého
roku. Správcem parku je Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína. Dřeviny
v parku jsou pravidelně kontrolovány a ošetřovány. Na internetové stránce
www.stromypodkontrolou.cz je možné zjistit stav stromů, jejich velikost i další
informace, a to i na dalších frekventovaných veřejných plochách ve městě.
V parku Komenského jsou také podporovány ptačí a netopýří populace. Na některých stromech mohou návštěvníci vidět různé typy budek. Největší z nich
je uprostřed parku na buku. Je to černá dřevocementová budka pro zimování
netopýrů. Ta je hlavně pro větší druhy netopýrů, např. netopýry rezavé, netopýry parkové a netopýry ušaté. Menší černé úzké budky jsou pro malé druhy
netopýrů, např. pro netopýra nejmenšího. Úzké budky s obrázkem netopýra
jsou klasické netopýří budky pro letní kolonie, jarní a podzimní přelety apod.
Budky pro netopýry eviduje Odbor životního prostředí a zemědělství. Monitoring a čištění provádí Česká společnost pro ochranu netopýrů, životnost
těchto budek je cca 25 let. Pro ptáky je v parku umístěno krmítko pro zimní příkrm
a několik budek pro sýkorky a podobné druhy pro přezimování. V budoucnu se
pravděpodobně rozšíří budky i pro jiné druhy ptáků.

