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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
Na Vodních valech a v parku u Smetanova domu 
se začíná stavět. Prací se zhostila Společnost 
Litomyšl Loučná EUROVIA-VYKRUT, která 
na podzim zvítězila v soutěži na dodavatele 
stavby. Nejprve dojde k ošetření zeleně, 
následně se odstraní původní konstrukce 
a celkově se upraví terén. Zásahy do vegetace, 
nutné kvůli prováděným úpravám, mají být 
minimální. Množství nových solitérních stromů, 
např. kaštan, olše, okrasná třešeň, lípa nebo 
javor, se dosadí. Břehy Loučné spojí nová visutá 
lávka, nad objektem vodárny vznikne vyhlídka 
a u Smetanova domu zastřešený pavilon 
s opěrnou zdí a schodištěm. Nábřeží olemuje 
zídka z červeného betonu. Vznikne dřevěná 
paluba k posezení před kavárnou, odpočinkové 
plošiny a výklopná mola přímo u řeky, kde 
mohou lidé pozorovat vodní živočichy. Nábřeží 
oživí nové sochařsky ztvárněné herní prvky. 
Kolotoč, prolézačku ve tvaru roury, netradiční 
pískoviště “horu”, vylepšenou lanovku a 
rozvlněný zvukovod “had”, které už mají svou 
finální podobu, doplní ještě houpačky “cik cak”, 
prolézačka se skluzavkou připomínající ucho 
a malá “lochneska” s houpacím košem. Původní 
herní prvky najdou využití na jiném místě 
v Litomyšli. Prostor získá nové travnaté, 
zpevněné a mlatové plochy, na Vodních valech 
bude nový rozšířený chodník. 

V závěru realizační fáze se v parku objeví také 
grafické prvky vztahující se k využití parku 
návštěvníky. 

Jejich specifickou součástí bude i několik reliéfních 
textů na průběžné betonové zídce podél řeky. Ty by 
měly prostoru dodat poetický nádech inspirovaný 
přímo místními. Jedná se o krátké citace, vybrané 
převážně z osobních vzpomínek obyvatel. 

Veškeré stavební a vegetační úpravy by měly být 
dokončeny ještě letos na podzim. V navazující 
etapě je plánováno také předláždění zbytku ulice 
a předmostí Smetanova domu.

Autory návrhu obnovy nábřeží Loučné jsou Rusina 
Frei Architekti ve spolupráci se zahradním atelierem 
Partero. Herní prvky navrhla dvojice výtvarníků Pavla 
Sceranková a Dušan Zahoranský. Návrh informačního 
systému je dílem grafického studia Colmo.

z akcí
Přestože vstup na Vodní valy a do parku 
u Smetanova domu bude letos v průběhu 
stavebních prací omezen, těšit se můžete 
na několik doprovodných akcí, souvisejících 
i s aktuálním vývojem projektu obnovy nábřeží 
Loučné. Kromě slavnostního poklepání 
základního kamene, jímž bude stavba 
symbolicky zahájena 11. 2., se Litomyšl také 
letos připojí k červnovému Víkendu otevřených 
zahrad (11./12.6.). Příznivce architektury pak 
určitě potěší tradiční říjnová Archimyšl. 
Více na: www.litomysl.cz

Zvukovod - vývoj herního prvku



zeptali jsme se
zahradních architektů z atelieru Partero  

S jakými vegetačními úpravami 
se v projektu počítá?   

Území zahrnuje 4 oblasti, které se svým 
charakterem liší. Naším cílem je propojit je v jeden 
celek a zároveň zvýraznit jejich odlišnou funkci. 

Břehy Loučné si ponechají divočejší, přírodní 
ráz. Zásah by tady prakticky neměl být znát. 
Chceme vytvořit prostor druhům, které sem patří, 
vyselektovat nálety, obnovit bylinné patro a jasně 
ho oddělit od toho stromového. Kácení bude 
minimální a týkat se bude převážně stromů ve 
špatném zdravotním stavu. 

Nábřeží s dětským hřištěm má být prostorem pod 
vzrostlými stromy. Počítá se tu s dosazením nových  
stromů v různých velikostech – např. javorů. Kácení 
se předpokládá u přerostlých smrků.  Park kolem 
Smetanova domu se prosvětlí, budou odstraněny 
skupiny keřů, které více otevřou pobytovou louku 
a umožní propojení parku s nábřežím. Naopak 
keřovou clonu u jednoho z přilehlých domů vytvoří 
skupina tisů a park doplní břízy bělokoré, břízy 
černé a několik borovic. 

V ulici Vodní valy vznikne obytná zóna s rozšířeným 
chodníkem. Tady přibude třešeň a několik dalších 
druhů, které nahradí starší stromy, zmrzačené 
nevhodným ořezem. Místo keřů pámelníku 
vysadíme keřové vrby.

Poklepání 
základního kamene  
stavby
Město Litomyšl spolu s Nadací Proměny 
Karla Komárka a dalšími partnery slavnostně 
zahájí realizační fázi projektu poklepáním 
základního kamene stavby.

KDY: 11. února 2016 v 11 hodin
KDE: na prostranství před dětským hřištěm 
na Vodních valech.

 Rusina Frei Architekti: ilustrační obr.



kontakt
Projektový zpravodaj Proměny nábřeží řeky 
Loučné pro vás vydává Nadace Proměny 
Karla Komárka

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?
Výtvarnice Pavla Sceranková, jedna z dvojice 
autorů herních prvků budoucího dětského hřiště 
na Vodních valech v Litomyšli, se loni dostala 
mezi 5 finalistů nominovaných na nejprestižnější 
české ocenění pro výtvarné umělce, 
Cenu Jindřicha Chalupeckého 2015.

z Nadace Proměny
Další obnova čeká na Jiráskovo náměstí v Plzni 

Nadace Proměny podpoří obnovu dalšího parku. 
Grant do výše 25 mil. korun půjde na úpravu 
Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni 
Slovanech. Letos na jaře se chystá vyhlášení 
architektonické soutěže. Proměna by měla 
být dokončena nejpozději v roce 2019. Kromě 
celkové revitalizace náměstí projekt počítá 
i s částečným zpřístupněním Klášterní zahrady 
pro veřejnost. 

Časosběrný dokument o zahradách 

Materiál k dokumentárnímu snímku o proměně 
tří školních zahrad, uskutečněné s nadační 
podporou, jsme pořídili v letech 2013-2015. 
Výsledkem je zmapování projektů 
od počátečního plánování a zapojení komunity 
přes obtíže i úspěchy během realizace až 
po dokončení a slavnostní otevření. Upoutávku 
k filmu najdete na našich stránkách.

nadace Karla Komárka

Jiráskovo náměstí v Plzni


