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O Nadaci Proměny

Nadace Proměny je soukromá nezis-
ková organizace, která pomáhá 
s rozvojem městské zeleně, podporuje 
proměny měst se zapojením místních 
obyvatel a rozvíjí povědomí společnosti 
o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu 
prostředí na člověka.

V programu Parky umožňujeme 
městům založit nebo obnovit parkově 
upravené veřejné prostranství. Nedílnou 
součástí projektů, jimž pomáháme, je 
zapojování lidí do obnovy míst a sou-
visející osvěta. Usilujeme o kvalitní 
a dlouhodobě udržitelná řešení. Pod-
porujeme další rozvoj a oživování parků 
také po dokončení jejich proměn.

V programu Zahrada hrou pomáháme 
s rozvojem školních zahrad v kreativní 
prostředí, které podporuje přirozený 
rozvoj dětí. Usilujeme o tvorbu originál-
ních zahrad, projekty proto vznikají se 
zapojením dětí, pedagogů, rodičů 
i zástupců místní komunity a ve spolu-
práci s architekty a výtvarníky. 

Informační systém 4P

Nadace Proměny se snaží ukazovat 
nové možnosti a cesty, jak lze originál-
ním způsobem řešit informační systém 
ve veřejném prostoru. Infosystém 4P je 
označení pro umělecky ztvárněné prvky, 
které propojují člověka s místem 
a podtrhují jeho jedinečnost. Zkratka 
„4P“ přibližuje zamýšlený princip: 
Pátrej a Poznávej Proměny Prostoru. 
Informační prvky v místech reali-
zovaných s podporou Nadace Proměny 
by měly především inspirovat, pobízet 
k aktivitě a tvůrčímu poznání prostoru 
a jeho proměn. Infosystém 4P vzniká na 
míru v kontextu řešeného místa a archi-
tektonického návrhu proměny prostoru.

Principy 4P

•	 originální	informační	systém		 	
 vyrobený na zakázku
•	 propojení	s	charakterem
 daného prostředí
•	 podtržení	identity	místa	(histo-	
 rie, geografie, architektonické   
 řešení)
•	 interakce	s	návštěvníkem	parku;		
 zábavně-naučný charakter



O parku

Dnes největší litoměřický park: 
Jiráskovy sady vznikal postupně, 
patrně na základech dvou školních 
hřišť založených v polovině 19. století. 
Významnější parkové a zahradní úpravy 
byly realizovány v letech 1890-1892. 

Jiráskovy sady leží v samém centru 
Litoměřic na křižovatce hlavních tras 
městem. Park je snadno dostupný,  
v jeho blízkosti sídlí několik škol, insti-
tucí a neziskových organizací. Park je 
hojně navštěvován, za nejoblíbenější 
místo lidé označují fontánu v jeho 
střední části. 

Cílem projektu podporovaného Městem 
Litoměřice a Nadací Proměny je 
lépe přizpůsobit prostor a vybavení 
parku požadavkům jeho současných 
návštěvníků a posílit zejména jeho tři 
hlavní funkce: oddychovou, vzdělávací  
a sportovní.

Autorem architektonického řešení, 
které vzešlo ze soutěže, je Atelier 
zahradní a krajinářské architektury 
Ing. Zdeňka Sendlera. Návrh počítá 
s vytvořením polyfunkčního parteru 
v srdci parku, které by se mělo stát 
hlavním místem setkávání a pořádání 
kulturních akcí. Součástí řešení je také 
obnova zeleně, nová cestní síť a úprava 
dětských hřišť.

Studenti pro park

Informační prvky ve veřejném prostoru 
bývají řešeny typizovanými tabulemi  
a směrovkami, kterým často chybí ná-
pad a vazba na celkový charakter místa. 
Přitom právě městské parky a veřejná 
prostranství jsou místem, kde kromě 
odpočinku čerpáme inspiraci. Proč 
nacházíme v každém městě stejné ta-
bule, jako by místa neměla svou historii, 
lidské příběhy a svého genia loci? 

Nadace Proměny iniciovala a finančně 
podpořila zapojení studentů Ateliéru 
grafického designu a vizuální komunikace 
z Vysoké školy uměleckoprůmyslové, 
kteří se od podzimu roku 2012 do jara 
2013 věnovali navrhování originálních 
prvků pro Jiráskovy sady.



Vizualizace architektonického řešení / Ing. Zdeněk Sendler, Atelier zahradní a krajinářské architektury



Vizualizace architektonického řešení / Ing. Zdeněk 
Sendler, Atelier zahradní a krajinářské architektury



Ondřej Brom / Michal Sloboda
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Cílem studentů bylo vytvořit příjemné 
zázemí pro návštěvníky parku všech 
generací. Jiráskovy sady jsou místem 
setkávání, odpočinku, jsou hrací plo-
chou. Některé návrhy mají sociální 
přesah, jiné jsou vyjádřením vztahu  
k přírodě a zohledňují estetické kvality 
a atraktivitu parku. 

Součástí návrhu studentů Ondřeje 
Broma a Michala Slobody jsou původní 
piktogramy umístěné na dřevěných 
sloupcích. Jedná se o koncept sloupků 
usnadňujících orientaci v parku. Cílem 
koncepce bylo přivést více lidí do parku 
a vytvořit systém, který je svojí hra-
vostí bude podněcovat k jeho dalšímu 
prozkoumávání. Každá část parku je 
označena číslem a popisem možné 
činnosti. Např. parcela na vyznání lásky, 
parcela pro přátele karate, parcela pro 
historický šerm a desítky dalších aktivit.

Koncept studentů je vázán na zvolené 
prostředí a je v souladu s praktickými 
požadavky i architektonickým řešením 
parku. Při tvorbě piktogramů je zcela 
zásadní jejich budoucí způsob využití 
v daném prostoru, v tomto případě 
v litoměřickém parku. Vizuální abeceda 
piktogramů studentů je jednotnou se-
stavou s různorodou tématikou určená 
pro snažší orientaci ve veřejném pro-
storu. Takový komplexní úkol vyžaduje 
spojení všech aspektů grafické práce 
do ideální jednoty. Podoba piktogramů 
je spjata se zvoleným typem písma, 
symboly musí být jasně srozumitelné.



Návrh studentů Ondřeje Broma a Michala Slobody pro rozmístění prvků v parku





Dita Krouželová
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Studentka Dita Krouželová vytvořila 
hned několik samostatných návrhů 
informačních prvků pro park. Jedním  
z nejzajímavějších je využití uživatelsky 
oblíbených laviček a jejich doplnění 
infografikou znázorňující významnou 
událost či osobnost Litoměřicka, např. 
lavička Jana Evangelisty Purkyně. Sa-
motná infografika je v návrhu rozpra-
cována po celé ploše lavičky. Z přední 
strany je do nerezové pásoviny vyryt 
název	lavičky	(např.	lavička	Máchova,	
Purkyňova, Jungmannova atd.), 
z bočních stran je umístěn čtverec s tzv. 
QR kódem umožňujícím prostřednictvím 
chytrého telefonu načíst webové 
stránky s podrobnějšími informacemi, 
např. životopis, anglický překlad, atd. 

Za zmínku stojí také upravené vodní 
prvky	(pítko,	vodní	střiky	a	vodní	hranol)	
situované do střední části parku, které 
studentka Dita Krouželová pojala jako 
jednu ze svých dalších vizí. Veškeré vodní 
prvky navrhuje propojit s nejslavnější 
osobností města Litoměřice – Karlem 
Hynkem Máchou. Z jeho děl by byly 
vybrány citace, které by se vázaly 
k jednotlivým prvkům: motiv zrcadlení 
u	vodního	hranolu	(voda	zde	bude	
klidná a bude se v ní odrážet její 
bezprostřední okolí). V případě pítka 
může být text vyřezán do nerezu 
a sloužit také jako odtoková mřížka.



Rozmístění prvků v parku dle architektonického řešení Ing. Zdeňka Sendlera 
s navrženou infografikou studentky Dity Krouželové.
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štěrkopísek reliéfní infografika

Lavička s infografi kou dle významné události či osobnosti Litoměřicka

Každá z 44 laviček (dubové hranoly) by byla věnována některé z významných osobností Litoměřicka. 
Příkladem může být lavička významného českého vědce Jana Evangelisty Purkyně s infografi kou 
např. Purkyněho jevu (vnímání barev okem dle intenzity osvětlení). Samotná infografi ka by byla 
rozpracována do celého formátu lavičky (4000 mm x 40 mm). Z přední strany by byl do nerezové 
pásoviny vylaserován název lavičky (např. Purkyňova, Máchova, Jungmannova, atd.). Z bočních stran 
by byl umístěn čtverec s tzv. QR kódem, po jeho vyfocení by se načetla www stránka s dalšími 
informacemi, např. s návazností této osobnosti na Litoměřice, životopis, vysvětlivka k infografi ce, 
soutěž, kvíz, překlad do angličtiny, autorovu literární tvorbu, nebo článek zaměřený na popular-
izaci vědy.
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GDVK
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Studenti Atelieru grafického designu 
a vizuální komunikace se pod ve-
dením prof. Vaňka věnovali navrhování 
informačního systému v průběhu 
celého semestru. Součástí byly také 
konzultace s autorem architektonického 
řešení parku Ing. Zdeňkem Sendlerem, 
zástupci Nadace Proměny a Města 
Litoměřice. Následně byly vybrány dva 
nejzajímavější výše představené návrhy 
- studentů Ondřeje Broma, Michala Slo-
body a studentky Dity Krouželové, které 
byly doporučeny k dalšímu rozpra-
cování a představení veřejnosti. Výstu-
pem je celý soubor více či méně realizo-
vatelných návrhů, podnětů pro oživení 
parku či zamyšlení nad funkčností jeho 
prostoru od studentů celého atelieru. 
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Rozmístění uměleckých prvků v parku dle dalších návrhů studentů 
Atelieru grafického designu a vizuální komunikace
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O Atelieru GDVK

Ateliér grafického designu a vizuální 
komunikace	(gdvk.cz)	Vysoké	školy	
uměleckoprůmyslové v Praze, pod ve-
dením prof. Rostislava Vaňka, připravuje 
studenty pro činnost ve všech oborech 
grafického designu jako samostatné 
tvořivé osobnosti schopné cíleně 
reagovat na grafické zadání, komuniko-
vat v určeném prostoru a dopracovat 
vytyčený úkol do nejmenšího detailu. 
Rozsáhlé celky orientačních systémů, 
bezpečnostních a sociálních plakátů 
s tematikou národní prezentace, 
náročných knižních a časopiseckých 
projektů, jednotný vizuální styl kul-
turních akcí, státních institucí i regio-
nálních celků jsou kolektivní aktivitou 
zpracovávanou s vysokou erudicí 
a odpovědností. V atelieru GDVK vznikly 
takové realizace, jako jsou například: 
vizuální styl Středočeského kraje, 
Městské části Prahy 5, Prahy 6 
a Prahy 10, Ministerstva kultury, 
Ministerstva dopravy a Ministerstva 
průmyslu a obchodu. Vizuální styl 
byl vždy rozpracován do rozsáhlého 
manuálu a dotažen do funkční reali-
zace. Součástí studia jsou i tematické 
exkurze do metropolí grafického světa 
jako jsou New York, Paříž nebo Tokyo. 



www.nadace-promeny.cz
www.litomerice.cz

www.gdvk.cz
2012–2013


