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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. 

z obsahu
Hřiště na Valech, téma číslo 1
Pozvání na veřejnou prezentaci 
upravené studie nábřeží
Přijďte na letošní Víkend otevřených 
zahrad do Litomyšle
Novinky ze školních zahrad

4

kalendář proměn



z projektu
S vítěznou studií architektonické soutěže 
Cena Nadace Proměny 2013 seznámili architekti 
Martin Rusina a Martin Frei občany Litomyšle loni 
v listopadu. Podněty a připomínky, které z tohoto 
setkání vzešly, se autoři snažili promítnout 
do dalšího rozpracování návrhu, které představí 
veřejnosti 18. března ve Smetanově domě. Velká 
pozornost se přitom věnuje řešení herních prvků. 
Jejich autoři, výtvarníci Pavla Sceranková a Dušan 
Záhoranský, se při jejich navrhování snaží využít 
hudební motivy. Prvky mají sloužit nejenom 
nejmenším dětem, ale i dalším věkovým skupinám. 

Architekti se věnovali také terénním úpravám. 
Důvodem je snaha co nejlépe uspokojit nároky 
na bezpečnost nejmenších uživatelů hřiště 
vzhledem k přilehlé ulici Vodní valy a zároveň prostor 
ponechat jako volně průchozí pěší zónu s venkovním 
posezením. Prostor se rozšíří o nový chodník, 
vznikne hladký pruh pro cyklisty. Do budoucna se 
navíc počítá se zklidněním komunikace. Studie je 
uzpůsobena tak, aby umožnila její plynulé napojení 
na nábřeží. To by se však řešilo po etapách, protože 
není součástí nadační podpory.

Předmostí Smetanova domu se více zpřehlední 
a otevře pro pořádání kulturních akcí a vytvoří 
reprezentativnější nástup do koncertní síně. 
Parkování bude možné na dlážděných plochách 
mezi domy a komunikací. Stávající parkoviště 
ustoupí pěší zóně a zeleným plochám. Se stavbou se 
má začít letos na podzim. K dokončení projektu by 
mělo dojít na konci roku 2015.

z akcí
V pondělí 14. dubna můžete přijít diskutovat 
na téma zapojování veřejnosti a komunikace 
mezi radnicí a veřejností. Kulatý stůl pořádá 
občanské sdružení Generace 89. Chybět nebude 
kromě zástupců radnice a přizvaných odborníků 
ani Nadace Proměny. Povídat budeme mimo jiné 
i o projektu nábřeží řeky Loučné. Místo setkání 
bude upřesněno.

Prostor nábřeží řeky Loučné a park u Smetanova 
domu by se měl letos už potřetí představit 
veřejnosti nevšedním způsobem, a to v rámci 
Víkendu otevřených zahrad, který si každoročně 
získává další a další příznivce po celé republice. 
Loňský program nabídl účastníkům soutěže, 
výstavu, divadlo i hudbu, včetně informací 
k plánované obnově místa. A zábavou by měl 
prostor ožít také během druhého červnového 
víkendu. Nezapomeňte si poznačit v kalendáři! 
Vstup volný.

pozvánka
Zveme vás na veřejnou prezentaci 
upraveného architektonického návrhu 
na obnovu nábřeží řeky Loučné v Litomyšli.

Setkání se bude věnovat 
nejdiskutovanějším tématům poslední 
listopadové schůzky s občany.

Kdy: 18. března 2014 od 17.00 hodin  
Kde: Malý sál Smetanova domu, 
Komenského nám. 402, Litomyšl

Ilustrační foto



zeptali jsme se
Jitky Bobkové, 
majitelky kavárny Bobo Café 
a zároveň učitelky 1. ZŠ v Litomyšli

Jak vnímáte vítěznou studii představenou 
architekty?
Jako kavárnici se mi zpočátku jevila jako 
jedna z nejméně výhodných, protože terasu 
před kavárnou řešila velmi minimalisticky, 
bez přístřešku, bez zpevněné plochy… 
Nakonec ale musím přiznat, že studie, tak jak 
byla představena, je promyšlená a pro naši 
kavárnu sympatická. Velice se mi líbí možnost 
venkovního posezení a to i přímo před kavárnou 
na chodníku, tak jak můžeme vidět všude 
ve světě. Toto bude však možné pouze v případě, 
že město zvládne chodník a celou silnici 
zainvestovat, což bych si velmi přála.

V čem spatřujete hlavní pozitiva návrhu 
a z čeho máte obavy?  
Jako učitelce je mi projekt sympatický 
i z hlediska širšího využití pro děti 1. stupně 
ZŠ. Budou si zde moci nejen hrát, ale tak jak 
jsem pochytila, dovedu si představit, že budu 
vyučovat na Vodních valech jako ve třídě 
v přírodě pomocí přímých zážitků, a to hned 
v několika vzdělávacích oblastech,  budu moci 
u dětí současně rozvíjet hned několik klíčových 
kompetencí najednou.  
 
Jako velké mínus vidím absenci 
sociálního zařízení.

Veřejné projednání 
architektonického návrhu, listopad 2013

Ilustrační foto



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 místě současného dětského hřiště na Vodních 
valech stával kdysi Faltysův domek se zahradou. 
U něj, proti dnešnímu Bobo Café, se nacházelo 
velké máchadlo a na louce za ním, na levém 
břehu řeky proti dnešní pedagogické škole se 
sušilo a bělilo prádlo. 

z Nadace Proměny
Novinky ze školních zahrad 
V grantové výzvě 2013: Zahrada hrou jsme 
podpořili 5 pražských mateřských škol, které 
od nás získaly příspěvek na architektonický 
návrh a projektovou dokumentaci na obnovu 
své zahrady. Na jednotlivých studiích teď pracují 
architekti na základě pečlivě zpracovaného 
zadání a podnětů průběžně sbíraných od rodičů 
a učitelů. Školkám poskytujeme také odbornou 
podporu. Inspiraci pro dětská hřiště a školní 
zahrady najdou všichni zájemci na portále 
www.promenyproskoly.cz. 

Červen v knihovnách 
V červnu chystáme v Ústřední městské knihovně 
a v Národní technické knihovně v Praze sérii 
přednášek na téma ZAHRADA HROU. Věnovat 
se budou významu kontaktu dětí s přírodou, 
volné hry, vztahu k místu a důležitosti školních 
hřišť pro děti vůbec. Přednášet budou čeští i 
zahraniční odborníci.

Zahrada MŠ Vodnická, Praha Újezd


