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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.

kalendář proměn
2012 / Průzkumy, zjištění potřeb obyvatel
2013 / Architektonická soutěž
2014 / Územní řízení
2015 / Stavební řízení, výběr dodavatele 
2016 / Stavební a vegetační úpravy 
2017 / Otevření nábřeží veřejnosti
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Stavba na nábřeží řeky Loučné a v parku u Smetanova domu přinesla několik 
zásadních změn. Nejprve byly přeloženy inženýrské sítě a  vytvořena červená 
betonová zídka, lemující nábřeží podél ulice Vodní valy. Pozorní návštěvníci 
budou moci na zídce objevit několik reliéfních textů z dílny grafického studia 
Colmo, které zachycují osobní vzpomínky litomyšlských pamětníků.  
U Smetanova domu vznikla konstrukce víceúčelového pavilonu, který na jaře 
doplní zelená střecha s trvalým porostem. Právě v pavilonu a na zpevněné 
ploše před ním by se v budoucnu mohly odehrávat nejrůznější společenské 
a kulturní události. Nevzhledný objekt vodárny architekti využili k vytvoření 
vyhlídky pro pozorování ptactva. Na konci léta byly v prostoru nábřeží 
nainstalovány sochařské herní prvky z dílny výtvarníků Pavly Scerankové 
a Dušana Zahoranského. V podzimních měsících proběhla další část 
vegetačních úprav, včetně výsadby stromů a keřů. Některé trávníky a břehy 
řeky Loučné se osívaly speciální technikou hydroosevu, díky které semeno 
drží na podkladu i za větru a odolá přívalovým dešťům.  

Původně se dokončení stavebních a vegetačních úprav předpokládalo 
v listopadu 2016. Mezitím ale vyvstala nutnost upravit původně 
naplánovanou trasu plynové přeložky vedoucí pod říčkou Loučná. Zároveň 
musel být pozměněn způsob založení nové visuté lávky, který bylo navíc 
potřeba posoudit z hlediska statiky. Obě komplikace byly způsobeny 
složitými geologickými podmínkami, danými podložím parku.

S ohledem na počasí by se ještě v letošním roce měla uskutečnit instalace 
lávky. Zbývající práce budou dokončeny až na jaře 2017. Jedná se především 
o realizaci schodiště a opravu cesty mezi pavilonem a visutou lávkou. 
Dokončena bude také výsadba stromů a rostlin, osejí se zbývající trávníkové 
plochy. Celkem bude vysazeno 44 nových, zejména listnatých stromů, 
převážně bříz, javorů, lip a třešní, ale také jeden platan.

Kromě dokončení obnovy nábřeží a parku u Smetanova domu dojde na 
jaře příštího roku také k rekonstrukci ulice Vodní valy v úseku od splavu ke 
Komenskému náměstí. Městu Litomyšl se podaří tuto část projektu, která 
je realizována výhradně z jeho prostředků a kterou původně zamýšlelo 
uskutečnit až v budoucnu, realizovat oproti původnímu předpokladu již nyní. 
Proměna nábřeží řeky Loučné a rekonstrukce ulice Vodní valy od splavu po 
Komenského náměstí by tak měly být dokončeny současně, a to do konce 
května 2017.

obyvatelek Litomyšle Petry Benešové a Karly Bohuňkové

CO SE VÁM NA PROJEKTU OBNOVY ŘEKY LOUČNÉ V LITOMYŠLI LÍBÍ 
NEBO NAOPAK NELÍBÍ A PROČ?

„Asi jako v každém projektu se mísí obavy ze změny oproti zaběhlým 
zvyklos tem. Toto je první velký projekt v Litomyšli, který byl průběžně diskutován 
s lidmi, probíhala setkání s architekty, a to se mi na něm líbí. Další věcí, na 
kterou se těším, je lávka s vyhlídkou. Krom přesunu skrz území bude zajímavým 
místem k zastavení nad řekou. Krásným prostorem bude i „promenáda“ 
s herními prvky pro malé i velké děti a odpočinkovými plochami.“
Petra Benešová

„Z navržené rekonstrukce nábřeží jsem od začátku rozpačitá. Nelíbilo se mi 
jak navržené provedení rekonstrukce parku, tak přilehlé ulice. V parku nyní 
úplně chybí zeleň v podobě trávníku, všude je udusaný písek, herních prvků 
je zde také pomálu. Pokud bylo záměrem tzv. otevřít prostor, tak se to asi 
povedlo, ale myslela jsem, že to mělo být hlavně místo pro děti a odpočinek. 
(Pozn.: redakčně kráceno) Neříkám, že je vše špatně, ale působí to na mě, 
že cílem bylo vytvořit dílo, které může vyhrát cenu a ne kde si děti mohou 
bezpečně hrát.“
Karla Bohuňková

Procházka s architekty
Součástí čtyřdenního programu Archimyšle 
2016 plného komentovaných prohlídek, besed 
a přednášek byla i procházka stavbou po 
nábřeží řeky Loučné, kde vzniká promenáda 
pod vzrostlými stromy s originálním dětským 
hřištěm. Navzdory deštivému počasí 
návštěvníky provázeli a na dotazy odpovídali 
autoři návrhu, architekti Martin Rusina 
a Martin Frei. Krátký záznam z procházky, 
včetně reakcí účastníků, naleznete na stránkách 
www.nabrezi -loucne.nadace-promeny.cz.

Setkání občanů
Na základě podnětů veřejnosti proběhla 
v červnu dvě setkání architektů a zástupců 
města s obyvateli ulice Vodní valy. Připomínky 
občanů k podobě návrhu rekonstrukce této 
ulice byly vyhodnoceny a došlo k částečné 
úpravě projektu. V prostoru před domy vznikl 
ochranný pás, který zamezuje parkování 
aut přímo u fasád budov a zajišťuje větší 
bezpečnost chodců, zejména dětí, o niž měli 
místní obyvatelé největší obavy. 

z projektu

zeptali jsme se

z akcí

Pozvánka na slavnostní otevření parku

Po čtyřech letech pečlivých příprav a více než rok trvajících stavebních a vegetačních 
úpravách bude nábřeží řeky Loučné slavnostně otevřeno veřejnosti. Srdečně zvou město 
Litomyšl ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka.

  KDY: 3. června 2017

	 	 KDE:	 Nábřeží	řeky	Loučné	v	Litomyšli

  Program akce bude upřesněn v průběhu příštího roku.

Archimyšl

Dětské hřiště na Vodních valech



Při stavebních úpravách v parku u Smetanova domu se 
podařilo odkrýt zdivo klenutých sklepních prostor. Podle 
dostupných mapových podkladů z let 1800, 1839 a 1911 
není v těchto místech evidována žádná stavba. V prostoru 
se zároveň našly zbytky keramiky, které lze předběžně 
zařadit do 14.-15. století. Jejich přímá souvislost s odkrytým 
zdivem nicméně nebyla prokázána.   

věděli jste, že?z Nadace Proměny Kontakt

Šance pro další parky
Vyhlásili jsme grantovou výzvu Parky 2016, která se 
zaměřuje na obnovu nebo založení veřejných měst-
ských prostranství. Přihlásit se mohou města a obce 
s více než 5000 obyvateli, městské obvody a městské 
části s vlastním orgánem samosprávy a nově také mik-
roregiony mající přes 5000 obyvatel. Uzávěrka žádostí 
je 31. března 2017. Více informací najdete na našich 
webových stránkách.

Chystáme konferenci Městské parky 2017
Chcete obnovit park či jiný veřejný prostor ve 
vašem městě a hledáte inspiraci? Přemýšlíte, jak ze 
zanedbaného prostranství vytvořit živé místo pro lidi? 
Zveme Vás na konferenci Městské parky 2017, která 
proběhne 2. února 2017 v Národní technické knihovně 
v Praze.  Na konferenci vystoupí architekti, odborníci 
na zapojování veřejnosti a zástupci projektů, kteří se 
podíleli na obnově konkrétních míst.

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

Napište nám svůj názor, nápad 
nebo připomínku:

Nadace Proměny Karla Komárka
Vinohradská 1511/230, 
100 00 Praha 10 
info@nadace-promeny.cz
www.nadace-promeny.cz
www.portalpromen.cz

Proměny také na YouTube 
a Facebooku
www.youtube.com/nadacepromeny
www.facebook.com/NadacePromeny

Archeologický nález
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