
Proměny parku 
Jiráskovy sady

město / Litoměřice
projektový zpravodaj
červenec 2014

2011 / Zjištění potřeb obyvatel, 

                   architektonická soutěž

2012 / Zpracování dokumentace

2013 / Územní řízení, 

                  výběr dodavatele, 

                  zahájení stavby

2014 / Stavební a vegetační úpravy

2014 / 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
Aktuálně ze stavby 
Studenti navrhovali pro park
Den architektury v Jiráskových sadech 
Novinky z nadace
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kalendář proměn



z projektu
Aktuálně ze stavby
Jiráskovy sady pomalu dostávají nové obrysy. 
Po odstranění původních povrchů park postupně 
protkává upravená síť cest. Základy mají dvě 
páteřní linie i na ně navazující menší dlážděné 
cesty. Budoucí podobu dávají tušit také 
doplňkové pěšiny z mlatu, zatravněných kostek 
a štěrkových trávníků. Po obvodu parku už 
můžete kráčet po vyspravených a předlážděných 
chodnících v ulicích Svojsíkova, Žižkova a 
Osvobození. V centrální části Jiráskových sadů 
v prodloužení od kavárny Park Cafe se pracuje 
na středovém pásu – pomyslném srdci parku 
a hlavním místě setkávání. Právě sem si budete 
moci přijít zahrát petanque na speciálně 
upravené hřiště nebo se osvěžit u vodních 
střiků, pítka či vodního hranolu. Stavební práce 
se aktuálně věnují také přípravě závlahového 
systému a úpravě hřiště pro menší děti poblíž 
kavárny. Na dohled z ulice Svojsíkova jsou vidět 
akátové kůly budoucího gymnaziálního altánu, 
který už teď dýchá velmi příjemnou atmosférou. 
V okolí sochy Rudoarmějce se provádějí mírné 
modelace terénu, které by monumentu 
na paměť osvobození Československa měly 
dodat přívětivější ráz. 

Park by se měl znovu otevřít pro veřejnost 
už letos v říjnu.
 

Sejdeme se na C5 
Piktogramy Ondřeje Broma a Michala Slobody, 
autorů části informačního systému pro park, 
doplnili téměř třemi stovkami dalších návrhů 
studenti místního Gymnázia Josefa Jungmanna. 
Vyšli přitom ze základní myšlenky, jíž je pomyslné 
rozdělení obnovených Jiráskových sadů do několika 
stejně velkých parcel vymezených u vstupu do 
parku souřadnicemi. V každé z nich budete moci 
objevit nápaditý obrázek s textem, kde se dozvíte, 
k čemu je místo – s patřičnou nadsázkou – určeno. 
Do budoucna si tak můžete dát schůzku v parku 
třeba na Parcele pro vyznání lásky nebo na místě 
vyhrazeném Pro tatínky s dětmi. V logickém sledu. 
Své místo v Jiráskových sadech nalezne i vítězný 
motiv, navržený studenty gymnázia. Jeho autora 
vyhlásíme po letních prázdninách.

z akcí
Do kina na Jiráskovy sady 
V litoměřickém kině Máj bylo během května 
možné vidět kromě filmových novinek také 
výstavu návrhů studentů Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové, v nichž se autoři pokusili 
umělecky ztvárnit informační prvky, které by 
nápaditě zdůraznily jedinečnost největšího 
litoměřického parku. Se zadáním studenty 
oslovila Nadace Proměny, která autory 
nejzdařilejších návrhů vyzvala už loni k dalšímu 
rozpracování. Realizace v Jiráskových sadech by 
se tak měly dočkat piktogramy Ondřeje Broma 
a Michala Slobody na dřevěných sloupcích, 
které bude možné objevovat podle daných 
souřadnic. Vodní prvky v parku doplní úryvky 
z textů Karla Hynka Máchy a na několika 
dřevěných hranolech si budete moci nejen 
posedět, ale třeba si i zahrát některou deskovou 
hru, která bude nedílnou součástí těchto 
“herních laviček”. Autorkou obou nápadů 
je Dita Krouželová.

Dita Krouželová a Ondřej Brom



zeptali jsme se
Jaroslava Kostnera, 
jednoho z vedoucích stavby

Co bylo při realizaci stavby zatím 
největším oříškem?
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. Takže jsme volali 
projektanta a vytyčení jsme museli upravovat.

Kde se to projevilo nejvíc?
V centrální části parku na páteřní trase proti 
kavárně, kde jsme při hrabání kufrů (výkopů 
nutných pro následnou skladbu potřebných 
podložních vrstev – pozn. red.) museli kvůli 
ochraně stromů dělat výhybky. 

pozvánka
Do Jiráskových sadů 
na Den architektury
Přijďte se podívat na největší litoměřický park 
z pohledu krajinářské architektury. Výsledek 
rekonstrukce Jiráskových sadů s komentářem 
architekta Zdenka Sendlera. Výstava návrhů 
informačních prvků pro park vytvořených studenty 
VŠUP v Praze, včetně vítězných realizací Dity 
Krouželové, Ondřeje Broma a Michala Slobody.

Kdy: 4. října 2014 od 14.00 hodin
Kde: Jiráskovy sady
Více na: www.denarchitektury.cz



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 obnovených Jiráskových sadech se budete moci 
procházet po červených a dokonce po růžových 
cestách. Zatímco dvě hlavní páteřní linie, které 
propojí západní obvodový chodník z ulice 
Osvobození s východním z ulice Daliborova, 
pokryje červeně probarvený asfalt, zátěžový 
mlatový povrch vedlejších cest bude jemně 
narůžovělý.

z Nadace Proměny
Ostrov Santos na Nákladovém nádraží Žižkov 
Nadace Proměny se stala součástí letošního 
Landscape festivalu 2014 pořádaného Galerií 
Jaroslava Fragnera. Navštívit jej můžete během 
celého léta v prostoru Nákladového nádraží 
Žižkov v Praze. V rámci této akce představujeme 
projekt obnovy sušického ostrova Santos 
v netradičních kulisách, připraveného 
ve spolupráci se sochařem Václavem Fialou. 
Přijďte se podívat.

Školky na cestě za proměnou 
Pět mateřských škol, které jsme v grantové 
výzvě Zahrada hrou jednotlivě podpořili 100 
tisíci korunami na přípravu architektonické 
studie a projektové dokumentace k proměně 
školní zahrady, uzavírá první etapu projektu. 
V další projektové fázi od nás mohou získat 
až 650 tisíc korun na realizaci.

Landscape festival 2014
Foto: Alexander Dobrovodský


