
Příběh proměny

Jiráskových sadů 

Litoměřice

program Parky

Jeden z programů nadace se zaměřuje 
na obnovu a oživování městských parků. 
Jeho důležitou součástí je spolupráce 
s odbornou veřejností a místními obyvateli. 
Z programu byl podpořen i projekt obnovy 
parku v Litoměřicích. 

o nadaci

Nadace Proměny Karla Komárka je 
soukromá nezisková organizace, která se 
zasazuje o rozvoj prostředí měst v České 
republice a zlepšuje povědomí veřejnosti 
o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu 
prostředí na člověka.



prosinec 2010

Největší a po generace 
oblíbený litoměřický park 
během let přestal lákat 
k pobytu a chátral. Město 
se proto rozhodlo navázat 
na historii Jiráskových 
sadů a jejich obnovou 
vyjít vstříc současným 
potřebám obyvatel města.

Příprava 
projektu

výběr projektu 
Litoměřice se v březnu 2010 zúčastnily třetí 
grantové výzvy Nadace Proměny v rámci programu 
Parky. V konkurenci dalších 17 měst se svou 
žádostí uspěly a v prosinci téhož roku získaly 
nadační podporu pro svůj projekt – obnovu 
Jiráskových sadů. Ty již delší dobu nevyhovovaly 
potřebám svých návštěvníků. Přestože se park 
s velkou spádovou oblastí nachází v samém 
centru města a je obklopen řadou významných 
budov, možnosti jeho využití byly značně omezené 
a většina lidí jím pouze procházela. Radnice se 
v rámci projektu zaměřila na posílení tří hlavních 
funkcí: oddechové, vzdělávací a sportovní. 
Nadační podporu město získalo díky kvalitní 
přípravě projektového záměru, dlouhodobé 
práci s veřejností a koncepčnímu přístupu nejen 
k obnově tohoto parku, ale i k rozvoji a údržbě 
dalších zelených ploch ve městě. 

„Jiráskovy sady nabízejí dostatečně velkou plochu 
pro obnovu stávajících a umístění nových aktivit. 
Mají potenciál moderního ‚central parku‘, a mohlo 
by se tak jednat o příkladný projekt současné 
obnovy a rozvoje městského parku s historickou 
strukturou.“
Jitka Trevisan, krajinářská architektka a členka 
hodnotící komise 

Na studentské louce
Prvním uživatelem místa byla litoměřická 
mládež. Předchůdcem parku totiž byla 
tzv. Studentská louka založená roku 
1839. Ve 2. polovině 19. století zabírala 
zelená plocha jižní kraj současných 
sadů a nacházela se tu dvě školní 
hřiště: pro gymnázium a místní reálku. 
V bezprostředním okolí Jiráskových sadů 
dnes najdeme dvě základní a dvě střední 
školy a sídlí tu i další organizace pro děti 
a mládež. Školáci a studenti tak stále 
patří k nejčastějším návštěvníkům parku, 
a zapojovali se proto i do jeho proměny.

historie parku 
Založení Jiráskových sadů se datuje mezi roky 
1890–1892, v dalších letech byly postupně 
doplňovány o vybavení a drobné stavby. Při 
jihovýchodním kraji parku vyrostl v roce 1902 
evangelický kostel. Proměny jednoho z nároží 
parku ilustrují historický vývoj a společenské 
změny v průběhu 20. století – postupně se zde 
vystřídaly pomník Františka Josefa I., socha Stalina 
a nakonec válečný pomník. V 70. letech vzniklo 
v parku velké dopravní hřiště. Poslední zásadní 
rekonstrukce Jiráskových sadů se uskutečnila 
v 80. letech. Úprava parku ale brzy přestala 
korespondovat s výstavbou v jeho nejbližším okolí 
a Jiráskovy sady se začaly potýkat s narůstajícími 
nedostatky. 



Logická síť cest, nový mobiliář, lepší 
stav zeleně i vytvoření ústředního 

prostoru parku – nejen tyto 
úkoly čekaly na účastníky 

architektonické soutěže. 

Archi-
tektonická
soutěž leden 2011

listopad 2011

místní lidé o parku 
Ihned po úspěchu v grantové výzvě začalo město 
spolu s nadací připravovat místní šetření. Cílem 
bylo podrobně zmapovat chování, potřeby a přání 
nejčastějších uživatelů parku a s jejich pomocí 
vytvořit co nejpřesnější zadání pro architekty. 
Litoměřice jsou součástí Národní sítě zdravých 
měst a místní jsou díky tomu zvyklí účastnit se 
veřejných diskusí nad nejrůznějšími tématy. 
Do ankety k obnově Jiráskových sadů se zapojilo 
přes devět set lidí. Z výsledků vyplynulo, že 
výjimečnost parku všichni vidí hlavně v zeleni, jeho 
dostupnosti a klidu, který nabízí. Za nejoblíbenější 
místo většina označila okolí fontány ve střední 
části, za největší problém pak stav laviček a cest. 

„Krásné jsou především některé stromy, ale celkově 
park působí smutně, místy ponuře až nepřátelsky. 
Mám pocit, jako by tu neproudila potřebná energie, 
jako by se park nemohl pořádně nadechnout.“
obyvatelka Litoměřic

Děti v anketě mezi oblíbená místa zařadily i hřiště, 
současně se ale ukázalo, že by je chtěly vylepšit 
a přizpůsobit podle věku. Se závěry ankety se 
místní mohli seznámit na veřejném projednání, 
kde byl prostor i na společnou diskusi. Přes 
různorodost názorů, na co by se rekonstrukce 
měla zaměřit nejvíce, se všichni shodli na jednom: 
celkový ráz Jiráskových sadů by měl zůstat 
zachován. Výstupy z místního šetření následně 
nadace zařadila do podkladů architektonické 
soutěže. 

nové srdce pro park 
Autoři vítězného návrhu se zaměřili na to, aby 
park působil současně, měl jasnou kompozici 
a vyhovoval provozu, který se v něm odehrává. 
Uprostřed parku navrhli zpevněnou plochu pro 
různé společenské a kulturní aktivity. Na ploše, 
připomínající čárový kód složený z pásů trávníku, 
dlažby, betonu a mlatu, se nachází i nové vodní 
prvky a plocha pro pétanque. Tento centrální 
prostor propojený s kavárnou vytvoří dosud 
chybějící „srdce“ parku. Architekti v návrhu také 
mysleli na to, aby se tu návštěvníci cítili bezpečně 
a pohodlně. Citlivé úpravy zeleně mají za cíl park 
„provzdušnit“ a usnadnit jeho údržbu.

„Park se stane víc otevřeným a slunným. Budeme 
se snažit zachovat kvalitní a velmi krásné dřeviny, 
které tu jsou, a potlačit ty, které do nich ‚vrůstají‘. 
Celkově posuneme park na evropskou úroveň 
soudobé krajinářské architektury.“
Zdenek Sendler, architekt

„Městský park je významným sociálním fenoménem. 
Parkem není jen to, co vidíme; je jím především to, 
co vidět nelze. Věříme, že jsme dokázali pohlédnout 
na Jiráskovy sady očima příštích generací 
Litoměřických a že jsme byli schopni rozpoznat 
cestu, kterou by se jejich obnova měla ubírat.“
Ivo Koukol, předseda soutěžní poroty

Se všemi návrhy na proměny parku se Litoměřičtí 
mohli seznámit na výstavě v místním gotickém 
hradu a v katalogu, který k soutěži vydala nadace. 

 → vyhlašovatel: Nadace Proměny
 → typ soutěže: jednokolová, vyzvaná
 → zadání: architektonický návrh řešení 

obnovy parku Jiráskovy sady
 → účast: 6 ateliérů

závislí členové poroty
Jitka Přerovská / Nadace Proměny
Kateřina Vaculová / Nadace Proměny
Věra Brožová / Město Litoměřice

nezávislí členové poroty
Ivo Koukol / architekt, předseda poroty
Otakar Kuča / architekt, urbanista, krajinář
Maxim Turba / krajinářský architekt
Eva Wagnerová / krajinářská architektka

výsledky 
1. cena (100 000 Kč) / Atelier zahradní 
a krajinářské architektury Zdenka Sendlera
2. cena (60 000 Kč) / Michal Fišer,
Štěpán Špoula
3. cena (40 000 Kč) / New Visit, s. r. o. 

bez ocenění / Štěpánka Šmídová; terra 
fl orida, v. o. s.; Eva Vízková

Cena Nadace Proměny 2011 
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léto 2013
jaro 2012

Architekti dále rozpracovávají studii 
a postupně přibližují podobu parku 

představám lidí. Nové Jiráskovy 
sady se začínají rýsovat. 

Projektová 
dokumentace

dětské hřiště 
Menší děti mohou dovádět 
na pískovišti a prolézačce 
s klouzačkou, zatímco si rodiče 
povídají na terase nedaleké kavárny. 
Úprava původního hřiště spočívá 
hlavně v obnově okolního sezení – staré 
lavičky nahradily dřevěné hranoly.

2

ba

pobytové louky
Aby byl park 

světlejší, má nově 
několik volných luk, 
jako dělaných třeba 

pro piknik. Sedět 
se tu dá přímo na 

trávě nebo některém 
z dřevěných hranolů. 

Na jaře na loukách 
kvetou sněženky, 

ladoňky a narcisy.

1

socha vojáka
Tzv. rudoarmějec 

stojící na místě 
symbolického 

válečného hrobu 
má přívětivější 

a důstojnější vzhled 
díky květnaté louce, 

která nahradila 
původní betonovou 
plochu. Směs bylin, 

letniček a travin 
mění barvu podle 
toho, které druhy 
zrovna vykvétají. 

7

dětské hřiště 
Hlavně větší děti se mohou 
vyřádit na herní ploše pod 
korunami vzrostlých stromů. 
Mezi dřevěnými kůly jsou 
napnutá barevná lana, 
sítě, hrazdy, žebříky a další 
pohybové prvky. Na děti tu 
čekají i klasické houpačky 
nebo velká lanová pyramida.

6

dopravní hřiště
Plocha pro dopravní výchovu, která 
tvoří velkou část parku, prošla 
výraznou změnou. Zmizely nefunkční 
objekty, doprovodné stavby, 
rampy i zděné oplocení. Správní 
budova se sociálním zázemím je 
zrekonstruována. Tréninková plocha se 
zjednodušila, a hřiště se tak konečně 
svým vzhledem začleňuje do parku.

9

hlavní cesty 
Dvě páteřní cesty z červeně 
tónovaného asfaltu lákají 
pro sváteční korzo, lemují je 
barevné lavičky. Na hlavní 
tepny se promyšleně 
napojují vedlejší cesty 
a „neviditelné“ pěšiny, které  
v případě potřeby urychlí 
průchod parkem.

8

sportovní hřiště
Moderní víceúčelové hřiště 
nahradilo asfaltovou plochu 
za evangelickým kostelem 
na okraji parku. Díky osvětlení 
se tu mohou provozovat 
všechny možné druhy 
míčových her i po setmění. 
Nové lavičky nabízejí více míst 
pro fanoušky. 

centrální plocha
„Čárový kód“ protíná 
park po celé jeho šířce. 
Zpevněná plocha před 
kavárnou je vhodná pro 
pořádání větších akcí. 
Nabízí se tu rovněž 
netradiční posezení na 
kmeni jednoho z topolů, 
které bylo nutné pokácet. 

4 5

vodní prvky 
Původní fontánu 
nahradily lépe dostupné 
vodní střiky, hranol 
s vodní hladinou a pítko. 
Prvky podle návrhu 
studentky VŠUP nesou 
úryvky z díla Karla 
Hynka Máchy, který 
v Litoměřicích zemřel.

3

studentský altán
Teenagerům chybělo 
v parku místo pro setkávání 
mimo školu. Nový otevřený 
altán vymezují akátové 
kůly propojené dubovými 
hranoly a fošnami, které 
mohou sloužit jako stoly, 
i jako lavičky k posezení 
„na bidýlku“.

psí louky
Park rádi využívají k procházkám 
početní litoměřičtí pejskaři a ani 
na jejich čtyřnohé miláčky se při 

úpravách nezapomnělo. Psům 
jsou vyhrazeny dvě 

louky v severní 
části parku. 

S



Stavba

Nejen stavbu parku provázel velký 

zájem místních – proměna sadů 

byla hlavním tématem řady akcí pro 

veřejnost od samého začátku.

březen 2014
listopad 2014

Technická univerzita Liberec

Studenti architektury navrhovali novou 
podobu parku. Své nápady pak prezentovali 
na výstavě a v katalogu k architektonické 
soutěži.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Studentka Dita Krouželová propojila nové 
vodní prvky v parku s Máchovými texty. 
Studenti Ondřej Brom a Michal Sloboda 
vytvořili originální infosystém, který 
rozděluje park na 30 „parcel“ s označením 
A1 až C10. Piktogramy napovídají, jak lze 
park užívat a objevovat jeho možnosti.

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice

Gymnazisté vymysleli určení pro jednu 
z parcel v rámci infosystému a také vytvořili 
originální deník proměn parku.

živá proměna

Než se začalo stavět, prošla původní vítězná 
architektonická studie vývojem. Promítly se do ní 
hlavně požadavky úřadů i názory místních. Lidé 
měli opakovaně možnost diskutovat o návrhu 
přímo s architektem Zdenkem Sendlerem. Poprvé 
při veřejném projednání bezprostředně po 
architektonické soutěži a v následujících třech 
letech při komentovaných procházkách parkem, 
které architekt vedl. Jedna z nich byla zaměřena 
i na historii Jiráskových sadů, poslední procházka 
se uskutečnila v již rozestavěném parku v rámci 
Dne architektury 2014. 

„Když jsem viděl studii, že se to tu celé prosvětlí 
a že je v plánu kácení, tak jsem měl obavy. Ale když 
pan architekt vysvětloval všechna ta opatření, tak si 
myslím, že to dává smysl.“
obyvatel Litoměřic

Nadace ve spolupráci s městem a místními 
organizacemi uspořádala řadu akcí, aby byli místní 
lidé informováni a tvůrčím způsobem zapojeni do 
projektu. Představy školáků mapovala výtvarná 
soutěž Hřiště snů. Dospělí se zase mohli zúčastnit 
fotografi cké soutěže, která dokumentovala 
atmosféru parku před proměnou. Obě akce 
byly završeny výstavami. Velký zájem u všech 
generací zaznamenalo černobílé malování na 
plátna rozvěšená přímo mezi stromy v parku. 
Poslední akce, nazvaná PARKování a připravená ve 
spolupráci s DDM Rozmarýn, se na podzim 2013 
stala symbolickým rozloučením se starými sady.

nevstupovat, roste tu park

Hlavní práce na obnově parku začaly na jaře 
2014 po několikaměsíčním výběrovém řízení 
na dodavatele stavebních a vegetačních úprav. 
Na přelomu roku se ještě uskutečnila stěžejní část 
plánované probírky dřevin. Z parku bylo na začátku 
nutné odstranit také velké množství asfaltových 
cest a zpevněných ploch – pozůstatek z 80. let 
minulého století. 

„Nejvíc starostí jsme měli s trasováním. Když se 
odstranily původní povrchy, začali jsme vytyčovat 
trasy pro nové cesty. Často jsme přitom narazili na 
kořenový systém stromů, který se nesměl porušit.“
Jaroslav Kostner, stavbyvedoucí

Založení trávníků předcházela instalace 
závlahového systému, který usnadní další 
péči o rozsáhlé plochy. Voda se odebírá z vrtu 
provedeného při stavbě. Obnoveny byly také 
chodníky lemující park a dopravní hřiště i jeho 
správní budova. Rekonstrukce hřiště, která 
nebyla součástí projektu podpořeného nadací, se 
původně předpokládala až v dalších letech. Městu 
se však podařilo získat dotaci z Regionálního 
operačního programu, takže se obnovený park 
i dopravní hřiště mohly otevřít současně.

studenti pro park

před před

po po



Údržba

a rozvoj

Přání Litoměřických, 

aby charakter parku zůstal 

rekonstrukcí nedotčen, 

se vyplnilo. Jiráskovy sady 

se změnily v moderní veřejný 

prostor respektující svou 

historii a „čárový kód“

se stal novým centrem

života města.

jaro 2015

nový začátek

Jiráskovy sady se veřejnosti znovu otevřely 
v březnu 2015. Slavnost patřila hlavně dětem, 
možnost prohlédnout si po dlouhé době 
kompletně obnovený park ale samozřejmě 
přilákala nejen je. Akce, spojené s otevřením 
dopravního hřiště, se zúčastnili zástupci města, 
nadace i architektů. 

„Věřím, že se v novém parku lidé budou cítit 
dobře a v hojné míře ho budou využívat aktivně 
a ohleduplně.“ 
Ladislav Chlupáč, starosta Litoměřic

„Bylo mi smutno, když to bylo zavřené. Teď už se 
raduju, jak si tady můžu hrát.“
malá návštěvnice parku

Přestože březnovou slavnost provázelo slunečné 
počasí, pořádně si vychutnat park plný svěží 
zeleně mohli lidé až o několik týdnů později. 
V červnu se ještě v rámci posledních drobných 
úprav instalovalo označení třiceti parcel, které 
jsou součástí originálního orientačního systému. 
Poprvé byl veřejnosti představen na akci, která 
se připojila k celostátnímu Víkendu otevřených 
zahrad a jež byla volnou inspirací, jak co nejvíc 
využívat rozšířené možnosti parku. 

„Lidé začali chápat, že ten park není nepřátelský 
a že není jenom na sezení a procházení, ale že by 
se v něm mělo žít.“
Zdenek Sendler, architekt

nekončící příběh 

Dlouhodobý příznivý vývoj parku je zásadním 
úkolem pro údržbu, kterou ve spolupráci 
s odbornou fi rmou zajišťuje město. Do roku 
2018 by měla pomoci další fi nanční podpora 
nadace. Litoměřice také mohou pokračovat 
v rozvoji Jiráskových sadů na základě zkušeností 
s provozem. Podle návrhu architektů se dají 
doplňovat třeba lavičky podél cest, mobilní 
skládací židle do středové části nebo houpačky na 
vytipovaná místa v parku. Pro to, aby park dlouho 
a dobře sloužil svým návštěvníkům, je potřebná 
i jejich ohleduplnost a tolerance. K té mimo 
jiné vybízí netradiční orientační systém. Řada 
piktogramů totiž s nadsázkou upozorňuje na to, že 
park využívají lidé různého věku, zájmů i názorů. 

 „Změna se mi líbí moc. To, že do parku mohou 
kola, že je tu pro rodiče s dětmi na kole bezpečno. 
Líbí se mi i různá zákoutí v kombinaci se dřevem, 
zakomponování kamene, upravené kmeny na 
zemi, to, jak jsou vyřešeny záhony keřů. Mám ráda 
studentský altán, kde se dá sedět, svačit, ležet. 
Ještě bych uvítala, kdyby bylo na dětském hřišti 
více houpaček pro nejmenší.“
babička s vnoučkem 

Jiráskovy sady brzy po svém otevření zaznamenaly 
příznivé reakce i z odborných kruhů. Park byl spolu 
s dalšími devíti projekty vybrán, aby reprezentoval 
Českou republiku na mezinárodní výstavě 
současné krajinářské architektury Visegrádských 
zemí 2015. 



Kdo

Kdy

Kde 

Kolik

kontakt

Nadace Proměny Karla Komárka

Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
info@nadace-promeny.cz
www.nadace-promeny.cz

Inspirace a metodika pro rozvoj městského prostředí

www.promenypromesta.cz

Proměny na YouTube a Facebooku

www.youtube.com/NadacePromeny
www.facebook.com/NadacePromeny

Jiráskovy sady na webu

Detailní zprávy o projektu včetně fotografi í a videí 
zachycujících proměnu parku najdete na adrese: 
jiraskovy-sady.nadace-promeny.cz.

litoměřická proměna (nejen) v číslech

realizace projektu Jiráskovy sady 2010–2015
podpora péče o park 2016–2018
celkové náklady 49 mil. Kč
fi nancování Nadace Proměny / grant 25 mil. Kč
 Město Litoměřice / 24 mil. Kč
rozhloha parku 5,3 ha
architektonické řešení Atelier zahradní a krajinářské 
 architektury Zdenka Sendlera
dodavatel Sdružení LTM Jiráskovy sady
 (Gabriel, s. r. o. a Gardenline, s. r. o.)

Kromě fi nančního příspěvku nadace poskytuje také konzultační 

podporu, iniciuje zapojení místních obyvatel a vydává projektový 

zpravodaj.

kde nadace proměňuje parky

Kamenický Šenov 2006–2009
Broumov 2007–2010
Sušice 2009 – 2013

Litoměřice 
2010 – 2015

Litomyšl od r. 2012
Plzeň-Slovany od r. 2015
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