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2012 / Průzkumy, zjištění potřeb

                  obyvatel
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2014 / Územní řízení

2015 / Stavební řízení, výběr dodavatele
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2017 / Otevření nábřeží veřejnosti

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
Město Litomyšl získalo oficiální souhlas 
s chystanou změnou území Vodních valů a parku 
u Smetanova domu. Zbývá projít stavebním 
řízením a získat povolení k zahájení stavby. 
Na všechny tyto procedury se vztahují zákonné 
lhůty a od architektů to může vyžadovat 
ještě další úpravy v připravené dokumentaci. 
Předpoklad je, že by město mohlo mít povolení 
stavět během července. Pak může podle 
zákona o veřejných zakázkách začít s výběrem 
dodavatele, který stavbu provede. Pokud si 
průběh výběrového řízení nevyžádá další 
oddálení, stavět se začne na podzim. 
Držme tedy palce! 

z akcí
LU3V pro Vodní valy 
Zejména posluchači Univerzity třetího věku 
v Litomyšli, ale i další zájemci z řad veřejnosti, 
se mohli koncem března podělit o své zážitky, 
vzpomínky nebo pocity spojené s Vodními valy. 
Během své přednášky je k tomu pobídli grafici 
ze studia Colmo Markéta Hanzalová a Miroslav 
Roubíček, jejichž záměrem je dostat do prostoru 
Vodních valů v rámci proměny také autentické 
grafické prvky, inspirované právě zkušenostmi 
pamětníků a místních obyvatel. Místo by tak 
mělo nést otisk skutečných lidských osudů, 
tužeb a očekávání a co nejvíce se přiblížit těm, 
kdo jej užívají. Pro úplnější představu 
o chystané proměně se posluchačům dostalo 
také podrobného vysvětlení záměru 
od architektů Martina Rusiny a Martina Freie, 
podle jejichž návrhu se obnova realizuje. Snaha 
vtáhnout obyvatele do hledání komorního 
poetického motivu pro nábřeží navazovala 
na předcházející anketu, která byla občanům 
k dispozici od poloviny loňského roku v kavárně 
Bobo Café a v Rodinném centru v Litomyšli. 

Den Země a výstava herních prvků  
Žáky základních škol z Litomyšle i okolí čekalo 
v dubnu na Vodních valech u příležitosti 
Dne Země dopoledne plné her a soutěží 
s ekologickou tématikou. Do několika kvízových 
otázek se promítla i plánovaná úprava zeleně 
související s obnovou nábřeží. Kromě toho 
si děti mohly prohlédnout malou výstavu 

modelů herních prvků pro nově připravované 
hřiště na Vodních valech. Výstava ve foyer 
Smetanova domu byla několik dní otevřena 
také pro veřejnost. Její snahou bylo ukázat, jak 
náročná je cesta od navržení prvních skic ke 
skutečné realizaci objektů, a na co se mohou 
návštěvníci po dokončení revitalizace těšit. 
Originální herní prvky s hudebními motivy 
vznikají v atelieru sochařů Pavly Scerankové 
a Dušana Zahoranského. První z nich – roura 
s ozvučnými bubínky – je již v Litomyšli a čeká 
na své umístění.

Výstava modelů herních prvků



zeptali jsme se
Markéty Hanzalové a Miroslava Roubíčka  
grafiků

Které ze vzpomínek a námětů občanů vás při 
navrhování informačního systému pro Vodní 
valy zaujaly nejvíc?
Zajímavé jsou vzpomínky na dětství 
a hry v okolí říčky. Vypadá to, že toto místo si 
lidé již v minulosti podvědomě vybrali jako 
místo pro hry a dětská dobrodružství.
Na návrhu orientačního systému stále 
pracujeme.

pozvánka
Víkend v zahradách a parcích 2015 
Nenechte si ujít letošní Víkend otevřených 
zahrad v Litomyšli, plný komentovaných 
procházek, kvízů, her a soutěží pro malé i velké. 

Kdy: 13. června 2015 od 13 do 16.30 hodin 
Kde: Vodní valy, Jindrova zahrada, zámecký 
park a Klášterní zahrady  
Více o programu na www.litomysl.cz 
v záložce Aktuality/Tiskové zprávy.

K Víkendu otevřených zahrad se letos připojují 
4 z našich projektů. Více o programu akce 
v Litomyšli, Litoměřicích a v pražských 
zahradách Don Bosco a Na Výšinách 
najdete na www.nadace-promeny.cz 
a na www.vikendotevrenychzahrad.cz

Setkání posluchačů 
Litomyšlské univerzity 
3. věku s grafiky

Jiráskovy sady v Litoměřicích



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 reportáž z atelieru Pavly Scerankové 
a Dušana Zahoranského o tom, jak vznikají 
originální herní prvky pro Vodní valy v Litomyšli, 
se už brzy budete moci podívat na našich 
stránkách a prostřednictvím kanálu 
youtube.com. Sledujte nás.

z Nadace Proměny
Otevíráme další zahrady 
Dvě z pětice zahrad mateřských škol, jejichž 
proměnu jsme podpořili v grantové výzvě Zahrada 
hrou 2013, slaví své otevření. Už na konci května 
děti slavnostně odemkly branku své zahrady 
„Na Vlnách“ v pražské mateřské škole Vodnická. 
A v polovině června se na zahradu jako „Cestu 
do světa“ vypraví děti ze školky se speciální péčí 
v Arabské, v Praze 6. Více o obou projektech 
najdete na našich stránkách.

Školní zahrady a legislativa 
Lámete si hlavu s tím, jak obnovit školní zahradu 
či hřiště? Jak podchytit certifikaci u herních prvků 
vyráběných na míru, požadavky na hygienu, 
kladené na venkovní hrací plochy a jak zajistit 
jejich bezpečný provoz a péči? Inspirujte se naší 
novou příručkou. Určena je všem, kdo uvažují 
o proměně zahrady.

Herní prvek “roura”


