
Proměny parku 
Jiráskovy sady

město / Litoměřice
projektový zpravodaj
březen a duben 2013

2011 / Zjištění potřeb obyvatel, 

                   architektonická soutěž

2012 / Zpracování dokumentace

2013 / Územní 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
Jak bude park vypadat
Herbář Jiráskových sadů
Pojďte na procházku s odborníky
Na co se nejvíc těší děti 
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kalendář proměn



z projektu
Jak by měl park vypadat
Během zimních měsíců došlo v parku na základě 
dendrologického průzkumu k probírce stromů 
a dalšího porostu ve špatném zdravotním stavu. 
Vše s ohledem na charakter parku a kompozici 
dřevin. Aktuálně je zpracována projektová 
dokumentace pro územní řízení. K tomu, jak by 
měl park vypadat, se mohli obyvatelé Litoměřic 
vyjádřit v anketě a diskusích organizovaných 
od začátku projektu. Vzhledem k zájmu 
veřejnosti a škol o využití dopravního hřiště 
a špatnému stavu stávající budovy se město 
rozhodlo vybudovat nad rámec projektu také 
novou budovu jako zázemí k dopravnímu hřišti. 
(viz foto)
  
Dětské prolézačky a gymnaziální altán
Prostor vyhrazený dětskému řádění nabídnou 
herní prvky v severovýchodní části parku. Děti 
tu naleznou množství provazových průlezek 
na akátových kůlech, síťovou pyramidu nebo 
třeba rámovou houpačku. Jako místo setkávání 
a odpočinku zejména pro studenty přilehlých 
škol by měl sloužit originální altán, umístěný 
na spojnici několika cest procházejících 
parkem. Návštěvníci tu ocení přírodní posezení 
z masivního dubu ukotvené na akátových
kůlech. 

z akcí
Výstava Hřiště mých snů
Jak si představují své vysněné hřiště 
v Jiráskových sadech dnešní děti? O tom se 
mohli přesvědčit od 7. ledna do 28. února ti, 
kdo zavítali na výstavu vítězných dětských 
prací soutěže Hřiště mých snů do prostor 
CzechPOINTu na Mírovém náměstí. Ceny za své 
návrhy malí umělci slavnostně převzali z rukou 
starosty města Ladislava Chlupáče 
a Jolany Říhové z Nadace Proměny 16. ledna 
na litoměřické radnici. Mezi originálními návrhy 
byla například herní plocha ve tvaru slona, 
jezírko včetně důmyslného systému na krmení 
kachen či výběh pro králíky. 

Herbář Jiráskových sadů
Na 23. května připravuje Město Litoměřice 
a Nadace Proměny ve spolupráci s místní 
knihovnou a akademickou sochařkou 
MgA. Alžbětou Kumstátovou tvořivou dílnu pro 
malé umělce a pro seniory. Jak děti, tak zástupci 
starších generací si v ní budou moci přímo 
v parku připravit herbář z předem nachystaných 
listů a za pomoci různých výtvarných technik. 
Zároveň se dozvědí řadu zajímavostí o zdejších 
stromech.

Studenti představili infosystém pro park
S originálními návrhy informačních prvků, 
které mají zdůraznit jedinečnost parku, 
přišli studenti Ateliéru grafického designu 
a vizuální komunikace z Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové. Na návrzích pracovali 
od podzimu, kdy je Nadace Proměny oslovila. 
V únoru studenti své návrhy představili 
architektovi Ing. Zdenku Sendlerovi a návazně je 
odprezentují také zástupcům Města Litoměřice. 
Nejlepší z nich by se v budoucnu mohly dočkat 
reálného ztvárnění.

budova dopravního hřiště



zeptali jsme se
Martiny Novákové, 
třídní učitelky 2. A z Masarykovy základní školy 
sousedící s parkem

Jak jste zvyklí park využívat? 
Do parku chodíme pozorovat faunu a flóru, 
ať už ptáky, veverky, netopýří budky nebo 
rostliny. Třeba stromy sledujeme v každém 
ročním období. Chodíme sem na procházky nebo 
se jen tak proběhnout. Na jaře občas využíváme 
v rámci tělesné výchovy sportovní hřiště 
u červeného kostela. 

Na co se po proměně parku nejvíc těšíte? 
Těšíme se hlavně na nové, modernější 
sportoviště, na klidné zóny pro posezení 
a povídání a také na to, že budeme moct využívat 
zelenou zónu pro výuku venku. Děti by si přály 
také moderní průlezky, tunely, pískoviště, 
provazolezecké dráhy a další dětské atrakce.

 

pozvánka

Procházka Jiráskovými sady
Město Litoměřice a Nadace Proměny 
vás zvou na procházku parkem s archivářkou 
a spisovatelkou Ilonou Kotyzovou, 
architektem Zdenkem Sendlerem, zástupci 
Města Litoměřice a Nadace Proměny.

Kdy: 25. duben 2013, čas bude upřesněn 
na www.nadace-promeny.cz 
Kde: Jiráskovy sady, sraz u pomníku 
rudoarmějce, roh ulic Žižkova a Osvobození
Co se dozvíte:  Jak vypadaly Jiráskovy sady 
kdysi a jak mají vypadat po proměně.



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
www.portalpromen.cz

Proměny také na YouTube a Facebooku: 
www.youtube.com/nadacepromeny 
www.facebook.com/NadacePromeny

věděli jste, že?
Městský park Jiráskovy sady začal vznikat 
v pásu podél dříve zbudovaných hřišť už 
v roce 1890. Za Rakouska Uherska bylo město 
údajně oblíbeným rájem penzistů, protože 
v Litoměřicích se nachází jedno z nejteplejších 
klimat v České republice. Jakým parkem se 
obyvatelé a návštěvníci Litoměřic procházeli 
před sto lety, v roce 1913, se můžete podívat 
na přiložené fotografii.
(zdroj: Oblastní muzeum v Litoměřicích).

z Nadace Proměny
V březnu otevřela Nadace Proměny nový webový 
portál www.portalpromen.cz zaměřený 
na program Zahrada hrou. Najdete tu rady, 
inspiraci a informace o dětech, zahradách, 
hřištích a jejich proměnách. Pro ty, které zajímá 
problematika kvalitně řešeného prostředí pro 
děti víc, jsme připravili na 3. dubna v Praze 
konferenci Zahrada hrou. O zkušenosti s tvorbou 
zahrad pro děti se podělí architekti, umělci 
a autoři herních prvků i učitelé a rodiče, kteří se 
do proměny školní zahrady již pustili. 

Vyhlášení architektonické soutěže Cena Nadace 
Proměny 2013 je tady. Jejím zadáním je tentokrát 
ztvárnit „dialog mezi řekou a městem“ v prostoru 
nábřeží řeky Loučné v Litomyšli. Soutěž je 
veřejná, dvoukolová. Podrobné podmínky 
naleznete na www.nadace-promeny.cz.


