
Proměny parku 
Jiráskovy sady

město / Litoměřice
projektový zpravodaj
září 2012

2011 / Zjištění potřeb obyvatel, 

                   architektonická soutěž

2012 / Zpracování dokumentace,

                 územní a stavební řízení

2013 / Výběr dodavatele, 

                   zahájení stavby

2014 / Stavební a vegetační úpravy,

                  otevření parku veřejnosti

o proměně
Záměrem projektu je přizpůsobit prostor 
a vybavení největšího litoměřického parku 
Jiráskovy sady požadavkům jeho současných 
návštěvníků a posílit jeho tři hlavní funkce: 
relaxační, vzdělávací a sportovní.

z obsahu
Jak se park promění?
Přijďte na procházku s architektem
Vyhráli jste ve fotosoutěži?
Navrhni dopravní hřiště
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kalendář proměn



z projektu
Přípravné práce
V letošním roce probíhá postupné zpracování všech 
stupňů projektové dokumentace, na které navazují 
zákonem stanovená územní a stavební řízení. 

Obnova dřevin
V parku byl realizován dendrologický průzkum, 
který vyhodnotil zdravotní stav dřevin. 
Na základě odborného posouzení se v zimě 
uskuteční probírka vybraných stromů a keřů. 
Zásah bude spočívat v citlivém odstranění 
dřevin ve špatném zdravotním stavu 
a přehoustlých skupin s cílem uvolnění cílových 
jedinců. Kompozičním záměrem je nabídnout 
volnější, slunnější pobytové travnaté plochy. 
Veškeré významné dřeviny jsou zachovány 
a do řešení zakomponovány.

z akcí
Veřejné projednání studie
Vloni v prosinci jsme vám představili vítěznou 
studii, která byla vybrána v architektonické 
soutěži odbornou porotou. Připomínky 
účastníků setkání ke studii byly návazně 
zapracovány do návrhu. Nejzásadnější úpravy 
na základě podnětů veřejnosti byly provedeny 
v trasování cest. Pamatováno bude také 
na prostor pro studenty gymnázia.

Nejlepší fotografie parku
Od června do 27. září probíhá soutěž 
o nejkrásnější fotografii parku ještě před jeho 
proměnou. Kdo zvítězil a získá odměnu, se 
dozvíte na vernisáži výstavy v pátek 12. října 
v 15 hodin v kavárně v parku.

Navrhni dopravní hřiště
Jak by vypadalo dopravní hřiště tvých snů? 
Vyhlašujeme výtvarnou soutěž o nejzajímavější 
návrh pro děti 1. a 2. stupně základních škol. 
Nejlepší návrhy odměníme. Podrobnosti 
zveřejníme během října.



zeptali jsme se
Ing. Lenky Brožové, 
která pracuje na Odboru životního prostředí 
MěÚ v Litoměřicích a která zároveň koordinuje 
celý projekt:

Jak se park promění? 
„Park by měl být v budoucnu „vzdušnější“, 
s velkými travnatými plochami určenými 
k volnočasovým aktivitám návštěvníků. 
Vzrostlé a zdravé dřeviny zůstanou i nadále 
nejvýznamnější součástí parku. Další 
charakteristické prvky parku (socha vojáka, 
dětská a sportovní hřiště, …) zůstanou 
zachovány a budou pouze upraveny tak, aby 
odpovídaly nové podobě parku. Největší změnou 
projde centrální část parku, jejíž součástí je 
stávající fontána. Ta bude nahrazena novými 
vodními prvky.“

Co se stane s dopravním hřištěm?
„V současnosti je objednána studie řešící budoucí 
úpravu budovy na dopravním hřišti.  Hřiště včetně 
budovy by mělo být v budoucnu opraveno.“

pozvánka
Setkání a procházka s architektem
Město Litoměřice a Nadace Proměny vás zvou 
na setkání, během kterého se seznámíte 
s architektonickým návrhem po úpravách 
a plánovanou probírkou dřevin. Společně pak 
vyrazíme na procházku s architektem Ing. 
Sendlerem, který ukáže úpravy parku na místě. 

Kdy: ve středu 10. října 2012
ve dvou termínech: od 14 a od 17 hodin
Kde: sraz v budově dopravního hřiště 
v Jiráskových sadech v Litoměřicích
Program: představení arch. návrhu a probírky 
dřevin spojené s procházkou parkem
S kým se setkáte: se zástupci Města 
Litoměřice, Nadace Proměny a s architektem 
Ing. Zdeňkem Sendlerem

Vernisáž výstavy fotografií
Znáte dobře Jiráskovy sady? Přijďte si park 
prohlédnout očima těch, kteří se zúčastnili 
soutěže o nejkrásnější fotografii parku. 
Možná objevíte jeho dosud skryté půvaby. 
Na vernisáži odměníme autory nejlepších snímků. 

Kdy: v pátek 12. října 2012 v 15 hodin
Kde: v kavárně parku Jiráskovy sady v Litoměřicích
Program: zahájení výstavy a předání 
odměn vítězům soutěže
S kým se setkáte: se zástupci Města 
Litoměřice a Nadace Proměny



kontakt
Projektový zpravodaj Proměny parku 
Jiráskovy sady pro vás vydává Nadace 
Proměny. Napište nám svůj názor, 
nápad nebo připomínku:

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

Proměny také na YouTube a Vimeu: 
www.youtube.com/nadacepromeny
www.vimeo.com/nadacepromeny

věděli jste, že?
Ve 40. letech 19. století byla obecní cihelna, 
která stávala ve východní části dnešního parku, 
zkultivována, osázena a darována gymnáziu 
jako hřiště – tzv. Studentská louka. V sousedství 
gymnaziálního hřiště vzniklo také hřiště 
litoměřické reálky. Městský park byl založen 
severně od pásu obou hřišť v letech 1890 – 1892.

z Nadace Proměny
V  Sušici probíhají stavební práce na proměně 
ostrova Santos. Zúčastněte se setkání se 
sochařem Václavem Fialou, které proběhne 
22. října od 16 hodin v kavárně sušického kina. 
Během povídání o umění ve veřejném prostoru 
bude představena zvonice, pavilon 
na poslouchání ticha a altán na sledování 
oblohy, které jsou součástí proměny.

V Litomyšli se věnujeme průzkumům a zjištění 
potřeb místních obyvatel. V příštím roce bude 
vyhlášena architektonická soutěž na úpravu 
nábřeží řeky Loučné.

V Českém Brodě se začíná stavět přírodě blízká 
zahrada u mateřské školy v Kollárově ulici. 
Unikátní komunitní projekt zapojuje do realizace 
děti, rodiče, učitele, Skauty i Základní uměleckou 
školu, která se školkou sousedí. 


