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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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Přijďte na veřejné projednání
Otevíráme další školní zahradu

3

kalendář proměn



z projektu
Známe autory vítězné studie 
Soutěž Cena Nadace Proměny 2013, jejímž 
předmětem bylo zpracování architektonického 
návrhu obnovy nábřeží řeky Loučné v Litomyšli, 
dospěla koncem srpna do finále. Pětičlenná 
porota, složená z nezávislých odborníků, 
zástupců Města Litomyšl a Nadace Proměny, 
udělila první cenu návrhu dvojice architektů 
Martina Rusiny a Martina Freie. Vítězné řešení 
počítá s nábřežní promenádou pod stromy, 
která zve k odpočinku, setkávání a hrám. 
Zvláštním lákadlem by mělo být sochařsky 
ztvárněné hudební hřiště. Studie zachovává 
přírodní charakter břehů řeky, pouze 
na vybraných místech je zpřístupňuje lehkými 
pozorovatelnami a stezkami. Těžiště parku 
umísťuje na louku nad řekou, počítá 
s obnovou zahradní restaurace s pavilonem. 
Ulice Vodní valy je v návrhu vydlážděna 
a dopravně zklidněna. Prostory jsou propojeny 
novou pěší lávkou a přechodem přes řeku. 

K vítěznému návrhu autorů Martina Rusiny 
a Martina Freie se veřejnost bude mít možnost 
vyjádřit počátkem listopadu v rámci veřejného 
projednání. V průběhu příštího roku architekti 
zpracují podrobnou projektovou dokumentaci, 
návazně se uskuteční potřebná územní 
a stavební řízení. Budou pokračovat projednání 
architektonického návrhu a doprovodné akce 
pro veřejnost. Se zahájením stavebních 
a vegetačních úprav se počítá v roce 2015.

z akcí
Na Den architektury do Litomyšle
Objevte své město je podtitulem letošního 
Dne architektury v Litomyšli, který připadá 
na sobotu 5. října. Od 11.00 hodin se od sochy 
Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí 
budete moci vypravit na komentovanou 
procházku veřejným městským prostorem od 
řeky Loučné k Zámeckému návrší s architektkou 
Zdenkou Vydrovou. Společně odhalíte příklady 
obnovy historických objektů a poslední 
realizace moderní architektury ve městě. 
V 16.00 hodin začne v Klenutém sále 
zámeckého pivovaru vernisáž výstavy 
soutěžních architektonických návrhů 
na obnovu nábřeží řeky Loučné zaslaných 
v rámci architektonické soutěže Cena Nadace 
Proměny 2013 (výstava potrvá do 31. 10. 
2013). V 17.00 hodin pak můžete vyrazit do 
Sloupového sálu zámeckého pivovaru „na pivo 
s architekty“ a pobesedovat mimo jiné i s autory 
vítězného architektonického návrhu na oživení 
nábřeží řeky Loučné.

Více na www.denarchitektury.cz, 
www.litomysl.cz, www.nadace-promeny.cz

pozvánka

Zveme vás na veřejné projednání vítězného 
architektonického návrhu na obnovu nábřeží 
řeky Loučné v Litomyšli spojené s procházkou 
zájmového území.

Kdy: 5. listopadu 2013 
16.00 procházka zájmovým územím
s vysvětlením návrhu na místě 
(sraz před Smetanovým domem)  
17.00 veřejné projednání 
Kde: Malý sál Smetanova domu



zeptali jsme se
Ing. Lucie Miovské, 
nezávislé členky poroty architektonické 
soutěže Cena Nadace Proměny 2013

V čem spatřujete největší hodnotu vítězného 
architektonického návrhu?

Vítězný návrh velmi vhodně rozšiřuje obytný 
prostor města Litomyšle. Z ulice Vodní valy 
vytváří veřejný prostor, který bude potěšením, 
jak pro obyvatele, tak i pro návštěvníky. 
Biodiversita, kterou s sebou nyní nese řeka 
Loučná přitom zůstane nedotčena. Projekt bude 
navazovat na architektonické skvosty města 
a bude zároveň příspěvkem do mozaiky nové 
svěží architektury, která zde v posledních letech 
vzniká.



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?
Projekt oživení nábřeží řeky Loučné v Litomyšli 
představila v září v Plzni Nadace Proměny spolu 
s architekty Martinem Rusinou a Martinem 
Freiem v rámci přednáškového cyklu Řeka
 ve městě. Sérii přednášek zorganizovala 
společnost Plzeň 2015 jako součást programu 
Pěstuj prostor. Leitmotivem přednáškového 
cyklu, umisťujícího řeku do centra městského 
života, byla spolupráce občanů, architektů a 
města. Na stránkách organizátorů brzy najdete 
videa z přednášek o propojení řeky a města 
v celé ČR. Inspirujte se: 
www.verejnyprostorvplzni.cz/pestuj-prostor/
aktualne/40 

z Nadace Proměny
Otevíráme další školní zahradu
O posledním zářijovém víkendu oslavíme 
dokončení další proměny školní zahrady.  
U Mateřské školy Kollárova v Českém Brodě 
vyrostla během posledních dvou let s podporou 
Nadace Proměny originální přírodě blízká 
zahrada. Nejmenším nabízí rozmanitá zákoutí 
ke hře i poznávání, ať už jde o hatinové bludiště, 
dřevěné zvukovody, hliněný domek, anebo 
bylinné a ovocné záhony, o které se budou děti 
starat. Architektonickou studii zahrady vytvořili 
architekti Michal Fišer a Štěpán Špoula. Autorem 
herních prvků je umělec Lukáš Gavlovský. 
 
Den architektury v našich projektech 
Nadace Proměny je spolupořadatelem festivalu 
Den architektury 2013. Při této příležitosti 
můžete 5. – 7. října vyrazit nejen na procházku 
s architekty po českých a moravských městech, 
ale také si prohlédnout některé dokončené 
projekty, realizované s naší nadační podporou. 
V pondělí 7. října od 14.00 do 18.00 hodin se 
veřejnosti otevře čerstvě dokončená zahrada 
Mateřské školy Kollárova v Českém Brodě či 
vůbec první zahrada zaměřená na logopedickou 
výuku u nás při internátu Církevní ZŠ logopedické 
v pražských Bohnicích (Lešenská 548). 
Více na našich stránkách nebo 
na www.denarchitektury.cz.

MŠ Kollárova, Český Brod


