
Proměny parku 
Jiráskovy sady

město / Litoměřice
projektový zpravodaj
září 2013

2011 / Zjištění potřeb obyvatel, 

                   architektonická soutěž

2012 / Zpracování dokumentace

2013 / Územní řízení, 

                  výběr dodavatele, 

                  zahájení stavby

2014 / Stavební a vegetační úpravy,

2015 / 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
Z projektové dokumentace 
Jak žije park
Kdo se bojí, ať se zeptá 
PARKování s Rozmarýnem
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kalendář proměn



z projektu
Vybíráme dodavatele
V současné době probíhá veřejná zakázka 
na výběr dodavatele, který bude obnovu 
Jiráskových sadů realizovat. S úpravami by se 
mělo začít ještě letos. Prováděcí práce budou 
rozděleny do dvou etap. První z nich potrvá 
do roku 2015 a dojde při ní k postupnému 
obnovení celého parku s výjimkou dětského 
dopravního hřiště. Bude ošetřena stávající 
zeleň a vysazeny některé nové stromy, zpevní se 
parkové plochy, upraví komunikace, objeví se 
nový mobiliář a veřejné osvětlení. V plánu jsou 
také drobné úpravy hřišť, studentský altán či 
instalace vodních prvků. Dopravní hřiště projde 
proměnou až v další etapě, s jejímž ukončením 
se počítá v roce 2017 a bude realizována již bez 
podpory nadace. 

Pro Jiráskovy sady se uvažuje rovněž o využití 
originálních informačních prvků inspirovaných 
návrhy studentů Atelieru grafického designu 
a vizuální komunikace z Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové v Praze. Rádi bychom vás 
s návrhy seznámili letos na podzim. Rozsah 
jejich realizace bude záviset na rozpočtu, který 
vyplyne z veřejné zakázky na výběr dodavatele 
stavby.

Park jako galerie
Jiráskovy sady se koncem května proměnily 
v obří malířský atelier. Malování v plenéru na 
velkoformátová plátna zavěšená na stromy si 
přišlo vyzkoušet na padesát amatérských umělců 
všech generací. Smyslem akce nazvané Herbář 
pod lupou aneb Bílá, černá, velkoformát, park a vy 
bylo upozornit veřejnost na možnosti netradičního 
způsobu využití parku. Akci připravilo Město 
Litoměřice pod uměleckým vedením výtvarnic 
Alžběty Kumstátové z Ateliéru A1, Veroniky Márové 
z Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích 
a ve spolupráci s Nadací Proměny, Dobrovolnickým 
centrem při Diecézní charitě Litoměřice a Národní 
sítí zdravých měst. Záznam si můžete pustit na 
www.youtube.com pod názvem Galerie v parku.

z akcí
Procházka Jiráskovými sady
Tři desítky zájemců se koncem dubna vypravily 
na komentovanou procházku historií Jiráskových 
sadů s archivářkou Ilonou Kotyzovou. Prostor, 
který původně částečně sloužil jako studentské 
hřiště, místo pro výcvik kadetů nebo drezúru 
vojenských koní, dosáhl největšího rozkvětu 
koncem 19. století. V parkové úpravě byl poprvé 
otevřen veřejnosti v roce 1883. Se střídáním 
politických režimů se v něm vystřídaly pomník 
Františka Josefa, památník k sedmistému výročí 
založení Litoměřic, Stalinův pomník nebo 
stávající socha rudoarmějce. V závěru procházky 
se účastníci měli možnost ptát i na budoucí 
podobu Jiráskových sadů, a to přímo autora 
architektonického návrhu Zdenka Sendlera 
z Atelieru zahradní a krajinářské architektury. 



zeptali jsme se
Jitky Přerovské,
ředitelky Nadace Proměny 

Panují kolem chystané obnovy Jiráskových sadů 
ze strany veřejnosti nějaké obavy?
Každá změna s sebou přirozeně vždy nese 
i nejistotu z budoucího, proto se nadace o každé 
projektové etapě snaží od počátku dostatečně 
informovat. V podporovaných projektech 
klademe důraz na zapojení místní veřejnosti 
v průběhu přípravy i realizace projektu. Vždy 
začínáme průzkumem a veřejnými setkáními, 
jejichž smyslem je, aby lidé sami definovali, 
co si v rámci řešeného území přejí a co naopak 
nechtějí.  

Z toho vychází zadání architektonické soutěže, 
kterou vypisujeme. Veřejnost se pak má možnost 
vyjadřovat i k vítěznému soutěžnímu řešení 
a všem stupňům projektové dokumentace. Pak 
se teprve přistupuje k realizaci. Informovanost 
veřejnosti udržujeme ve spolupráci s Městem 
během celého procesu proměny ve formě 
projektových zpravodajů a doprovodných akcí 
jako jsou třeba procházky s odborníky, kde se 
lidé mají možnost vyptat na to, co je zajímá. 
Většina obav totiž pramení právě z neznalosti 
a neinformovanosti. Pokud třeba začneme 
v dlouhodobě neudržovaném parku s výchovou 
porostu, což znamená, že musíte v určitých 
časových intervalech vysadit nové stromy, které
nahradí ty ve špatném stavu, může to vzbudit 
obavy, že chceme park vykácet. To souvisí 
s další důležitou věcí, která charakterizuje náš 
přístup a to, že proměna parku není jednorázová 
záležitost. Park je potřeba trvale udržovat, což 
si musí uvědomovat i lidé, kteří ho aktivně 
využívají, a podle toho k němu přistupovat. 
Vlastně se zároveň snažíme kultivovat vzájemné 
působení člověka a prostředí, ve kterém žije.

pozvánka
PARKování s Rozmarýnem 
aneb Den otevřených dveří DDM

Zábavné odpoledne nejen pro děti, rodiče 
a studenty. Přijďte si s námi „zaPARKovat“ 
do Jiráskových sadů, vyzkoušet si zájmové 
činnosti z nabídky DDM Rozmarýn a dozvědět 
se novinky o blížícím se zahájení obnovy parku. 

Kdy: 5. září 2013, 14.30 – 17.30
Kde: Jiráskovy sady



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?
V západní části Jiráskových sadů bylo v minulém 
století vztyčeno několik pamětních kamenů. 
Jedním z nich byl v roce 1928 rulový kámen 
k poctě středověkého básníka Ulricha von 
Etzenbacha, který se pohyboval na pražském 
královském dvoře v období posledních 
Přemyslovců. Litoměřice a ochutnávka zdejšího 
vína ho zaujaly natolik, že se o nich zmínil ve 
svém veršovaném eposu Alexandreida.

z Nadace Proměny
Projekt Santos je u cíle 
Po čtyřech letech intenzivní práce v červenci 
skončila proměna lesoparku na říčním 
ostrově Santos v Sušici. Návštěvníci oceňují 
lepší podmínky pro rekreaci i citlivé řešení 
rekonstrukce oblíbeného místa. Sušice obnovila 
ostrov díky grantové podpoře Nadace Proměny, 
do projektu se zapojovali také místní obyvatelé.  
Celý projekt završila 27. července slavnost, 
kdy byl Santos symbolicky předán lidem zpět 
k užívání. Přijeďte se i vy podívat na obnovený 
ostrov pokladů. Více o projektu 
na www.nadace-promeny.cz.

Cena Nadace Proměny 2013 spěje do finále 
Architektonická soutěž Cena Nadace Proměny 
2013, jejímž tématem je návrh obnovy Nábřeží 
řeky Loučné v Litomyšli, vstoupila do druhého 
kola. O prvenství se v ní utká 5 finalistů - atelier 
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., tým architektů 
Ing. Marie Hlavatá, Ing. arch. Josef Hlavatý 
a Ing. arch. Lenka Hlavatá, Ing. arch. Jana 
Kaštánková, dvojice Ing. arch. MgA. Martin Rusina 
a Ing. arch. Martin Frei a také doc. Ing. arch. 
Jakub Cigler. Výstavu všech soutěžních návrhů 
bude možné vidět od 5. října ve Výstavním sále 
Městského pivovaru v Litomyšli.

Ostrov Santos po rekonstrukci


