
Proměny parku 
Jiráskovy sady

město / Litoměřice
projektový zpravodaj
prosinec 2012 / leden 2013

2011 / Zjištění potřeb obyvatel, 

                   architektonická soutěž

2012 / Zpracování dokumentace,

                 územní řízení

2013 / Stavební řízení, 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
První úpravy parku
Spolupráce se studenty
Na procházce s architektem  
Porotu oslovila „Fujavice“

3

kalendář proměn
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z projektu
Proměna parku pomalu začíná
V době vegetačního klidu proběhne v parku 
první probírka dřevin, která byla navržena na 
základě odborného dendrologického průzkumu. 
Plánované kácení bude rozloženo do několika 
etap. Během letošní zimy budou odstraněny 
suché a poškozené stromy. Další zásahy budou 
realizovány v rámci stavebních a vegetačních 
úprav, jejichž zahájení je plánováno na podzim 
příštího roku. Hlavním cílem zmíněných úprav je 
odstranit dřeviny ve špatném zdravotním stavu, 
zajistit větší bezpečnost pro uživatele parku 
a zároveň prosvětlit vytipované plochy vhodné 
pro piknik i výuku přilehlých škol.

Studenti navrhnou infosystém
Informační prvky v parcích bývají řešeny 
typizovanými tabulemi a směrovkami, kterým 
často chybí nápad 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 cedule, jako by místa neměla 
svou historii, lidské příběhy a svého genia 
loci? Nadace Proměny proto iniciovala zapojení 
studentů Ateliéru grafického designu a vizuální 
komunikace z Vysoké školy uměleckoprůmyslové, 
kteří se od podzimu věnují navrhování 
originálních prvků, které podtrhnou jedinečnost 
Jiráskových sadů. V příštím roce proběhne 
výstava studentských návrhů.

z akcí
Ocenění nejlepších snímků
Fotosoutěž o nejpoutavější snímek zachycující 
život v parku před jeho proměnou zná vítěze. 
Z celkem 22 zaslaných fotografií od 9 autorů 
vybrala porota 13 snímků, které byly vystaveny 
v kavárně Fair Lady u parku. Porotu svou 
kvalitou nejvíce oslovil snímek Eduarda Čecha 
s názvem „Fujavice“ zachycující plískanici 
v parku, na druhém místě se umístila Jarmila 
Kacarová se snímkem „Němí pozorovatelé“, 
který ukazuje kůru stromů v parku s vyrytými 
vzkazy. Třetí místo obsadila fotografie fontány 
od Josefa Rottera nazvaná „V podvečer“. Všem 
fotografům, kteří zaslali své snímky, děkujeme!

Na procházce s architektem
V říjnu jste měli další příležitost setkat se 
s architektem Ing. Zdeňkem Sendlerem 
a společně diskutovat nad aktuální projektovou 
dokumentací pro územní řízení, do které byla 
zapracována přání a připomínky z předchozích 
veřejných projednání. Opět se potvrdilo, že 
zájem veřejnosti o proměnu Jiráskových sadů je 
velký. Setkání probíhalo ve dvou vlnách 
a zúčastnilo se ho kolem 50 lidí. Na programu 
bylo podrobné představení upravené projektové 
dokumentace a plánované probírky dřevin. 
Na prezentaci navazovala procházka parkem 
s bližším vysvětlením plánovaných úprav 
na místě. Prohlédněte si video z akce, které je 
dostupné na webu nadace.

foto: Eduard Čech



zeptali jsme se
architekta Ing. Zdenka Sendlera,
autora architektonického návrhu obnovy 
Jiráskových sadů

Jaké změny budou v parku nejviditelnější?
Podoba parku se více přiblíží charakteru 
soudobé krajinářské architektury. Park bude víc 
otevřený a slunný. Zachováme kvalitní 
a hodnotné dřeviny, které se stanou nosným 
prvkem řešení. Komplikované konkurenční 
druhy bychom chtěli potlačit spolu s přestárlým 
keřovým patrem. V této souvislosti bych 
rád upozornil na to, že do porostu parku se 
nezasahuje proto, aby se ničil, ale proto, aby 
se vychovával. U krajinářských parků je velmi 
důležitá dlouhodobá výchova porostu. 
To znamená, že se po určitých časových 
intervalech vysadí nový strom, který časem 
nahradí strom starý tak, aby byla zajištěna 
postupná kontinuita vývoje. Výraznou změnou 
projde také stávající vedení cestní sítě, nahrazen 
bude mobiliář i osvětlení. Novou podobu získá 
i vodní plocha a dětské hřiště.

Co předcházelo rozhodnutí o plánované 
probírce dřevin?
Jako obvykle velmi podrobný průzkum stavu 
dřevin nejen z hlediska zdravotního, ale 
i vývojového a to bez ohledu na vlastní návrh. 
Uvolňování jednotlivců, používání běžného 
způsobu pěstebních opatření v kategorii 
městského parku. Pak samozřejmě i zohlednění 
cílového stavu návrhu.

 

pozvánka

Hřiště snů
Město Litoměřice a Nadace Proměny vás zvou 
na výstavu dětských prací ze soutěže: Navrhni 
hřiště snů. Jaké dětské hřiště by si v parku 
přály samotné děti? Co by v něm nemělo 
chybět? Přijďte se podívat na proměnu 
Jiráskových sadů očima dětí!

Kdy: od 7. ledna do 28. února 2013
Kde: v prostorách Czech POINTu, 
budova MěÚ, Mírové nám. 15/7, Litoměřice
Co uvidíte: originální obrázky a modely 
hřiště, které vytvořili žáci litoměřických škol



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?
Místo, kde dnes stojí socha vojáka, změnilo 
v průběhu minulého století několikrát svou tvář. 
Jako první zde byl v roce 1909 postaven pomník 
Františka Josefa I., který byl po devíti letech 
odstraněn a až v roce 1927 nahrazen kovovým 
reliéfem připomínajícím německou minulost 
města. Další podobu, tentokrát ovlivněnou 
sovětským režimem, si nese místo od roku 
1954 až dodnes. Nejprve byl pomník na okraji 
parku věnován Stalinovi, kterého v květnu 1975 
vystřídala socha rudoarmějce. Ta musí být 
v parku jako památník dle zákona zachována. 
V rámci celkové proměny parku dojde k úpravám 
okolí sochy, která díky odstranění zpevněných 
ploch a zídek více splyne s okolím.

z Nadace Proměny
Na ostrově Santos v Sušici stojí od podzimu 
dřevěná zvonice z dílny klatovského sochaře 
Václava Fialy. K tomu, aby mohla plnit svoji 
funkci, jí však chybí to hlavní: zvon. Jestli se na 
Santosu rozezní zvon, záleží na lidech v Sušici 
a všech, kterým není osud ostrova lhostejný.
I vy máte nyní jedinečnou příležitost přispět do 
veřejné sbírky na zvon, kterou vyhlásila Nadace 
Proměny ve spolupráci s Městem Sušice. Číslo 
účtu sbírkového konta je: 43-6714700217/0100, 
variabilní symbol: 01003. Děkujeme za vaši 
podporu.

V Českém Brodě začaly probíhat první úpravy 
zahrady u mateřské školy, do kterých se zapojili 
dobrovolníci – rodiče s dětmi, učitelé, skauti, 
ale i zaměstnanci společnosti KKCG, která 
dlouhodobě podporuje Nadaci Proměny. Cílem 
projektu je vytvořit přírodě blízkou zahradu 
s originálními herními prvky, která bude rozvíjet 
kreativitu dětí.

V Praze v Bohnicích byla úspěšně dokončena 
proměna 1. logopedické školní zahrady. 
Do podzimních úprav se zapojily především 
děti, které si osázely užitkové záhony, 
pomohly vysadit nové stromy a dle svých 
návrhů pomalovaly betonové chodníky. Ty nyní 
připomínají živé mořské dno. Slavnostní otevření 
zahrady proběhne na jaře 2013.


