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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.
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z projektu
Jiráskovy sady jsou znovu volně přístupné
Omezení přístupu do největšího litoměřického 
parku, který si vyžádala jeho několik měsíců 
trvající rekonstrukce, končí. Jedinou výjimku 
tvoří zázemí dopravního hřiště, jehož obnova 
není financována z grantu Nadace Proměny, 
ale z Regionálního operačního programu. Jeho 
dokončení se předpokládá koncem února 2015. 

Nový park, nový provoz
Nové Jiráskovy sady se snaží naplnit různorodé 
potřeby návštěvníků všech generací. Tomu je 
přizpůsoben i provoz parku.  Milovníci míčových 
her mohou v sezóně využívat víceúčelové 
sportovní hřiště s večerním osvětlením 
u evangelického kostela. Sportovat tak bude 
možné i po setmění. Lanové hřiště v centrální 
části parku je certifikováno pro děti od tří let. 
Horní věková hranice však není nijak omezena. 
Šplhat, posilovat a trénovat hrubou motoriku na 
něm tedy může prakticky kdokoli. Na provazové 
prvky navazuje herní prostor s pružinami 
a houpačkami určený nejmenším. Další 
dětské hřiště s původní skluzavkou najdete 
vedle kavárny Park Café. V dlážděném pásu 
před kavárnou je ponechána mlatová plocha, 
vyhrazená pro hru pétanque. Především však 
mohou lidé tento prostor využívat k setkávání 
při nejrůznějších příležitostech (koncerty, 
oslavy, výstavy). Jiráskovy sady jsou vstřícné 
k cyklistům, kteří se mohou s ohledem 
na ostatní návštěvníky parkem pohybovat volně, 
s výjimkou sportovního a dětských hřišť. 

z akcí
DA přilákal do parku desítky návštěvníků 
Zkratkou DA se již tradičně označuje 
celorepublikový festival Den architektury, jehož 
smyslem je především podnítit zájem občanů 
o místo, kde žijí. Do Jiráskových sadů na něj 
zavítalo přes půl stovky účastníků. Kromě 
nové podoby parku je zajímalo hlavně 
nastavení budoucího provozu. Příležitost 
využili i k vyjádření svých připomínek. Parkem 
v rekonstrukci je provedl architekt Zdenek 
Sendler. Jeho výklad doplnili výtvarníci 
z pražské VŠUP Dita Krouželová a Ondřej 
Brom. Podle návrhu Dity Krouželové jsou 
v centrální části parku v prostoru původní 
kašny instalovány vodní střiky, pítko a vodní 
hranol. Autorka je doplnila texty zakladatele 
moderní české poezie Karla Hynka Máchy, který 
v Litoměřicích působil a zemřel. Piktografický 
orientační systém založený na vtipu a nadsázce 
podle návrhu Ondřeje Broma a Michala Slobody 
se v parku objeví před slavnostním otevřením 
na jaře 2015.

Kola budou samozřejmě vítána v prostoru 
dopravního hřiště, kde se z bezpečnostních 
důvodů počítá s nízkým plotem. Čtyřnohým 
miláčkům jsou vyhrazeny „psí louky“ 
v severní části parku. Z ulice Svojsíkova, kde je 
intenzivnější pohyb dětí a studentů z přilehlých 
škol, ústí do parku 3 nové vstupy.  
Revize a údržbu plochy bude nově zajišťovat 
správce parku.
 



zeptali jsme se
návštěvníků parku 
Co se vám v novém parku líbí a nelíbí?
Změna se mi líbí moc. To, že do parku mohou 
kola, že je tu pro rodiče s dětmi na kole 
bezpečno. Líbí se mi i různá zákoutí v kombinaci 
se dřevem, zakomponování kamene, upravené 
kmeny na zemi, to, jak jsou vyřešeny záhony 
keřů. Mám ráda místo s kůly, kde se dá sedět, 
svačit, ležet (studentský altán, pozn. red.). Ještě 
bych uvítala, kdyby bylo na dětském hřišti více 
houpaček pro nejmenší. Co mi moc nesedí, je 
snad jedině barevnost laviček. 

babička s vnoučkem

Dětem se líbí lanové hřiště. Já bych uvítala více 
herních prvků také na původním hřišti vedle 
kavárny. Vím, že park musí ještě trochu zarůst, 
ale zatím se mi celková úprava spíš nelíbí.  

učitelka, MŠ Mašinka 



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?
Během rekonstrukce byla v Jiráskových sadech 
objevena asi 15 metrů hluboká zděná cihlová 
studna. Objekt bude zabezpečený, osvětlený 
a s průhledem do hloubky, ponechaný jako 
historický relikt v parku.

z Nadace Proměny
Šance pro další městské parky 
Šanci obnovit veřejný prostor ve městě znovu 
nabízíme od prosince samosprávám nad osm tisíc 
obyvatel v grantovém programu Parky. Nejen 
pro uchazeče o grant chystáme 12. února 
tematicky zaměřenou konferenci v Národní 
technické knihovně v Praze. Podrobnosti sledujte 
na našich stránkách.

Objevujte s dětmi město, 
architekturu, zahradu či park! 
Seznamte děti s plánováním, tvorbou a užíváním 
veřejného prostoru zábavnou formou v rámci 
našich tvořivých a vzdělávacích dílen. Učte 
s námi děti od mala, jak své prostředí pozitivně 
ovlivňovat a spoluutvářet. Naše nabídka je určena 
dětem mateřských a základních škol ve věku 
5 až 9 let. Více na našich stránkách.


