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o proměně
Záměrem projektu, který nese podtitul Dialog 
mezi řekou a městem, je zpřístupnění řeky 
Loučné a vytvoření příjemného prostoru pro 
trávení volného času v lokalitě Vodní valy 
v Litomyšli. Menšími úpravami projde také park 
u Smetanova domu. 
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z projektu
První menší viditelné změny na Vodních valech 
a v parku u Smetanova domu bude možné 
zaznamenat v prvních měsících nového roku. 
V době vegetačního klidu se po pečlivém 
vyhodnocení chystá probírka keřů a některých 
stromů. Zatímco stavba začne nejspíš 
s příchodem léta, finální podobu má už teď 
většina herních prvků od Pavly Scerankové 
a Dušana Zahoranského. Připomeňme, že pojetí 
i rozmístění objektů bude řešeno tak, aby 
bylo příjemné napříč generacemi. Například 
prolézačkou ve tvaru roury, vylepšenou 
ozvučnými bubínky, se protáhnou i tatínci 
hřmotnější postavy. Pískoviště obklopené 
„horami“, kde se bude možné i sklouznout, 
bude umístěno poblíž venkovního posezení, 
rodičům na dohled. Jedním z obrázků dětské 
výtvarné soutěže se autoři inspirovali při 
ztvárnění lochnesky - menší prolézačky 
z ocelové konstrukce obložené dřevem, 
zakončené houpacím košem. Větší i menší 
návštěvníky pak určitě potěší klasické houpačky 
v netradičním pojetí nebo kovový zvukovod. 
Chybět nebude ani oblíbená lanovka nebo 
kolotoč ve tvaru krystalu se zvonkohrou. 
Pokročilejším šplhavcům jistě udělá radost 
vyšší prolézačka se skluzavkou ve tvaru ucha 
v kombinaci dřeva a nerezu. Prvky prošly 
statickou i zátěžovou kontrolou a připraveny 
jsou i podrobné specifikace použitých materiálů 
a barev.

z akcí
Již od června máte možnost prostřednictvím 
anonymní ankety přispět svým nápadem 
k budoucí podobě informačních prvků 
na Vodních valech. Možná jste právě tady zažili 
něco neobyčejného, na co rádi vzpomínáte. 
Právě vaše postřehy jako nenápadné doplnění 
základních orientačních bodů v parku mohou 
symbolicky propojit konkrétní místo s jeho 
skutečnými obyvateli. Anketní lístky jsou 
k dispozici v kavárně Bobo Café na Vodních 
valech nebo v Rodinném centru na Toulovcově 
náměstí v Litomyšli. Přidejte se. Za vyplnění 
ankety získáte odměnu.

Ilustrační foto

Ilustrační foto



zeptali jsme se
Radomila Kašpara
starosty Litomyšle

Můžete stručně shrnout, jak by měl projekt 
dále postupovat? 
V předjaří by se mělo začít s vegetačními 
úpravami v prostoru nábřeží, s nimiž chceme 
občany předem seznámit a vysvětlit je. 
V návaznosti na potřebná úřední povolení pak 
architekti doplní dokumentaci k provedení 
stavby a vyhlásíme veřejnou zakázku na výběr 
dodavatele stavby. Když vše dobře půjde, 
začátkem léta začneme stavět. Slavnostní 
otevření parku plánujeme v roce 2016.

Chystáte nějaké akce pro veřejnost spojené 
s projektem?  
Chystáme už zmiňované setkání s občany 
týkající se kácení. Další bude záviset na vývoji 
projektu, ale uvažujeme o rodinné akci na 
Víkend otevřených zahrad nebo o komentované 
procházce stavbou s architekty začátkem 
podzimu.

pozvánka
Kácení, kde a proč? 
Zveme vás na setkání s architekty, kde budou 
vysvětleny plánované vegetační úpravy 
spojené s proměnou Vodních valů a parku 
u Smetanova domu. 

Kdy: 15. ledna 2015 od 16.00 hodin  
Kde: sraz účastníků procházky 
před Smetanovým domem, 
Komenského nám. 402, Litomyšl  
Po procházce bude následovat diskuse 
v Malém sále Smetanova domu.



kontakt
Projektový zpravodaj Proměny nábřeží řeky 
Loučné 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.promenyproskoly.cz

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

věděli jste, že?
Na Vodních valech budete moci nalézt trochu 
utajené exotiky. Důvodem je cumaru, dřevo 
zlatohnědé barvy brazilského původu, které se 
vyznačuje dlouhodobou životností a krásou. 
Právě z cumaru budou vyrobeny povrchy 
některých herních prvků, které se objeví 
na nábřeží. 

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.


