
Proměny nábřeží 
řeky Loučné
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květen 2013

2012 / Průzkumy, zjištění potřeb

                  obyvatel

2013 / Architektonická soutěž

2014 / Územní a stavební řízení

2015 / Stavební a vegetační úpravy 

2016 /  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. 

z obsahu
Architektonická soutěž pokračuje
Na výstavu do Smetanova domu
Víkend otevřených zahrad v Litomyšli
Vodní valy podle vašich přání
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kalendář proměn



z projektu
Architektonická soutěž pokračuje 
V únoru letošního roku jsme vyhlásili 
architektonickou soutěž Cena Nadace Proměny 
2013. Součástí podkladů pro architekty byly 
i výstupy ze sociologického průzkumu, 
ve kterém se podařilo shromáždit názory 
a přání širokého spektra obyvatel Litomyšle 
na proměnu nábřeží. V I. kole architektonické 
soutěže se sešlo 31 soutěžních návrhů. 
Nejzdařilejší z nich vybere pětičlenná porota už 
během května. Jejich autoři pak budou vyzváni 
k účasti ve druhém kole soutěže. Konečného 
vítěze porota vyhlásí v srpnu. Soutěžní návrhy 
si bude možné prohlédnout na podzim v rámci 
veřejné výstavy. 

z akcí
Zapojte se do proměn a Vyfoťte Vodní valy! 
Ovlivnit budoucí úpravu nábřeží řeky Loučné 
nebo ho zachytit ve fotografii ještě před 
očekávanou proměnou bylo smyslem výtvarné 
a fotografické soutěže, vyhlášené Městem 
Litomyšl ve spolupráci s Nadací Proměny 
a Domem dětí a mládeže v Litomyšli. Výtvarné 
návrhy lavičky, hřiště nebo místa pro setkávání 
stejně jako zajímavé autorské fotografie mohli 
soutěžící zasílat do druhé poloviny května. 
Výstavu soutěžních prací bude možné navštívit 
po celý týden od 6. června ve vestibulu 
Smetanova domu. Uzavře se 14. června 
slavnostní derniérou, kdy budou také oceněni 
autoři vítězných prací. Přijďte hlasovat pro 
svého favorita!

Den Země
Svátek Země si Litomyšl připomněla několika 
zajímavými akcemi pro děti, mládež i širší 
veřejnost. Jejich smyslem bylo pobavit, poučit, 
ale také upozornit na možnosti  zkvalitnění 
životního prostředí v Litomyšli, včetně 
plánované proměny nábřeží řeky Loučné. 
Žáci a studenti si mohli například zasoutěžit 
v poznávání živočichů anebo se vypravit 
na zábavně naučnou stezku prostorem Vodních 
valů. Svátek vyvrcholil jarmarkem s bohatým 
doprovodným programem.



zeptali jsme se
V čem vidíte hlavní přínos architektonické 
soutěže na obnovu nábřeží v Litomyšli?

„Architektonické soutěže považuji obecně za 
nejdůležitější postup při správě věcí veřejných, 
které se týkají investiční výstavby. Soutěž by 
mohla být přínosná v procesu formování názorů 
na tento veřejný prostor a následné realizaci 
nejlepšího z návrhů.“   

Ing. arch. Antonín Novák
člen poroty soutěže CENA NADACE PROMĚNY 2013 
 
„Soutěž je prostředkem pro hledání ideálního 
obrazu životního prostoru, podkladem 
společenské dohody. .. V  Litomyšli není 
ničím novým, je pokračováním trvalého zájmu 
představitelů města o smysluplnou kultivaci 
veřejného prostoru, pokračováním dlouhodobě 
promýšleného konceptu rezidenčního, krásného 
města.“ 

MgA. Ing. arch. Michal Fišer 
předseda poroty CENA NADACE PROMĚNY 2013

„Součástí soutěžních podkladů pro architekty 
jsou zpracované výstupy od veřejnosti. Může díky 
tomu vzniknout nejen architektonicky zajímavý 
projekt, ale také místo, které obyvatelé města 
spoluvytvářeli. Budou k němu mít vztah a prostor 
bude splňovat jejich potřeby. Právě to považujeme 
za stěžejní postup, který může zajistit další 
funkčnost a udržitelnost veřejného prostoru.“  

Jitka Přerovská 
ředitelka Nadace Proměny

pozvánka

Víkend otevřených zahrad v Litomyšli

Litomyšl známá neznámá
Město Litomyšl a Nadace Proměny vás zvou 
na den plný her, zábavy a poznání na Vodní 
valy a do parku u Smetanova domu. Vypravte 
se s námi do minulosti a staňte se součástí 
budoucnosti parku.

Kdy: 8. června od 14.00 do 18.00 hodin 
Kde: Vodní valy a park u Smetanova domu 

program: 

14.00 – 18.00
→ poznávací stezka pro děti i dospělé 
→ exkurze do Smetanova domu
→ výstava výtvarných prací 
      a fotografií k Vodním Valům 
→ lanové překážky 
→ hudba
→ občerstvení na grilu
→ informace k projektu obnovy 
      nábřeží řeky Loučné

15.00 a 17.00 
divadlo Zahrada nudy a fantazie

17.00
komentovaná prohlídka parku a další



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?
Podle výsledků dotazníkového šetření nejvíce 
z dotázaných obyvatel Litomyšle dnes prostorem 
Vodních valů pouze prochází. Jako nejčastější 
důvod přitom zmiňují nedostatek laviček a hluk 
z blízké rychlostní silnice. A co by je dokázalo 
v prostoru Vodních valů zdržet? Podle odpovědí 
by to byly hlavně pobytové zóny s lavičkami, 
přístup k řece, hřiště pro různé věkové kategorie, 
zázemí pro kulturní akce u Smetanova domu a 
odhlučnění od silnice. I tato přání byla zadáním 
pro architekty, kteří zaslali své návrhy na proměnu 
zmíněného území v rámci soutěže Cena Nadace 
Proměny 2013.

z Nadace Proměny
Otevíráme I. logopedickou zahradu
Pilotní projekt Nadace Proměny v grantovém 
programu Zahrada hrou spěje do finále. Začátkem 
června slavnostně otevřeme zahradu při Církevní 
základní a mateřské škole logopedické Don 
Bosco v Praze 8, která poskytuje speciální péči 
dětem s poruchami řeči, komunikace a učení. 
Zahrada přizpůsobená specifickým potřebám dětí 
i pedagogů je I. logopedickou zahradou svého 
druhu u nás. Realizace projektu trvala 2 roky. 
Příležitost k prohlídce zahrady máte 8. června, 
kdy bude otevřena veřejnosti v rámci Víkendu 
otevřených zahrad.

Zveme vás na obnovený ostrov Santos
Městský lesopark na ostrově Santos, za 
první republiky centrum společenského dění 
v Sušici, prochází celkovou proměnou. Ostrov 
revitalizovaný s finanční podporou Nadace 
Proměny a Města Sušice uvítá zpátky své první 
návštěvníky začátkem léta. Překvapí třeba novou 
cestní sítí, herními prvky pro děti, obnoveným 
kuželníkem nebo uměleckými objekty z dílny 
sochaře Václava Fialy. Slavnostní otevření 
ostrova s bohatým doprovodným programem je 
naplánováno na 27. července. Jste zváni!


