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o nadaci
Nadace Proměny je soukromá nezisková
organizace, která pomáhá s rozvojem městské 
zeleně, podporuje proměny měst se zapojením 
místních obyvatel a rozvíjí povědomí společnosti 
o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí na 
člověka.  

Nadaci Proměny dlouhodobě podporují pan Karel 
Komárek a investiční skupina KKCG.

program Parky
Jeden z programů Nadace Proměny se zaměřuje 
na obnovu a oživování městských parků. Jeho 
důležitou součástí je spolupráce s odbornou 
veřejností a místními obyvateli. Z programu je 
podporován i projekt v Litomyšli.

→
Řešené území navazuje na část koryta a nábřeží 
řeky Loučné u sídliště Komenského, kde byly 
v letech 2001–2003 provedeny protipovodňové 
úpravy podle návrhu architekta Josefa Pleskota.

→
Veřejná dvoukolová soutěž se konala od 20. února 
do 27. srpna 2013. Předmětem byla obnova nábřeží 
řeky Loučné podle motta „dialog mezi řekou 
a městem“. Organizace soutěže, stejně jako finan-
cování cen a odměn jsou součástí podpory Nadace 
Proměny určené Městu Litomyšl.

Architektonická 
soutěž je 
transparentní 
způsob, jak získat 
nejvhodnější 
návrhy na řešené 
zadání. Litomyšl 
i nadace s tím 
mají nejednu 
zkušenost.

Snaha 
o různorodou 
porotu svedla 
dohromady 
urbanistu, 
architekta 
i krajináře, 
ostřílené porotce 
i nováčka, znalce 
městských 
nábřeží i správy 
veřejné zeleně.  

Architektonická soutěž 
Cena Nadace Proměny 2013 

– Obnova nábřeží řeky Loučné 
v Litomyšli

Myšlenkou 
projektu je 
„dialog mezi 
řekou a městem“. 
Průzračná 
proudící řeka 
je od nepaměti 
nejdůležitější 
součástí území. 
Řešení by mělo 
nechat vyniknout 
vodu jako 
fenomén přírody 
pronikající 
do městského 
prostředí 
v bezprostřední 
blízkosti 
historického 
centra. Úpravy se 
týkají ulice Vodní 
valy, přilehlého 
nábřeží a parku 
u Smetanova 
domu.

Jak se promění 
nábřeží 
řeky Loučné 
nezáleží jen 
na radnici nebo 
architektech. 
Do oživení místa 
i plánování změn 
se významně 
zapojují občané 
Litomyšle 
– studenti 
místních škol, 
obyvatelé nejen 
přilehlých ulic, 
malé i větší děti, 
pamětníci... 
Anketou, 
soutěžemi, 
veřejnými 
diskuzemi nebo 
na akcích v parku. 
Důležitou roli 
měla veřejnost 
také při formulaci 
soutěžního 
zadání.

Zadání

sociologické šetření
Cílem místního průzkumu, který proběhl ještě před 
vyhlášením architektonické soutěže, bylo hlouběji 
prozkoumat, co si obyvatelé myslí o současném 
stavu nábřeží řeky Loučné a jak by si ho přáli 
využívat. Nadace ke spolupráci přizvala socio-
logy ze společnosti Agora CE, která se zabývá 
komunikací mezi občany a radnicemi. Společně 
provedli sociologický průzkum pomocí dotazníků 
a veřejných setkání, kde účastníci analyzovali 
řešené území.

Výsledky ukázaly, že většina dotázaných považuje 
prostor u řeky Loučné za místo k odpočinku 
a procházkám, kde hledají kontakt s přírodou. 
Přírodní ráz proto chtějí zachovat i do budoucna. 
V současnosti zde ale nenacházejí mnoho 
důvodů pro delší pobyt, a řada z nich tak územím 
spíše prochází. A co by je tam dokázalo zdržet? 
Pobytové zóny s lavičkami, přístup k řece, hřiště 
pro různé věkové kategorie, zázemí pro kulturní 
akce u Smetanova domu nebo odhlučnění blízké 
rychlostní silnice. Tato přání se promítla do zadání 
architektonické soutěže.

„Díky historickým a sociologickým průzkumům 
a úzkému kontaktu s obyvateli po celou dobu 
přípravy projektu před vyhlášením soutěže přichází 
šance, že vznikne nejen architektonicky zajímavý 
projekt, ale také místo, které místní obyvatelé 
spoluvytvářeli - budou mít k tomuto místu vztah
a bude splňovat jejich potřeby.“
Jitka Přerovská, ředitelka Nadace Proměny

úkol pro architekty
Reflektovat sociologický průzkum /území jako 
klidné místo k odpočinku a kontaktu s přírodou/. 
Zachovat přírodní specifický charakter místa. 
Propojit město a řeku s jejím bezprostředním 
okolím v jeden celek a doplnit přiměřenými 
aktivitami. Zabývat se řešením dětského hřiště. 
Zohlednit všechny věkové kategorie obyvatel. 
Vyhodnotit stav a charakter pěších komunikací. 
Navrhnout terasu k venkovnímu posezení. Řešit 
park u Smetanova domu pro pobyt a relaxaci. 
Navrhnout koncepci zeleně. Dopravně zklidnit ulici 
Vodní valy a dát důraz na pěší provoz. Navrhnout 
jednoduchou stavební úpravu vodárny /zejm. její 
vizuální podobu/ a kultivovanou úpravu mostu. 
Navrhnout komfortní městský mobiliář a veřejné 
osvětlení. Zvážit začlenění uměleckých prvků na 
nábřeží.

„Litomyšl má prakticky veškerou historickou část 
obnovenou. To má velký význam pro turistický 
ruch a právem vzbuzuje i hrdost obyvatel. Nábřeží 
Loučné by však mělo pomoci vybudovat funkční 
zahradní úpravu „všedního dne“ – pro ty, kteří tam 
„obyčejně“ žijí. Nehledáme něco mimořádného, 
spíše to, co by se dalo shrnout: méně je někdy více. 
A to bývá pro tvůrce velmi těžké, neboť to vyžaduje 
pokoru a skromnost při řešení, často musí autor 
zapřít i sám sebe, neboť si přirozeně přeje vytvořit 
něco nevšedního, ojedinělého. Zároveň by to 
ovšem mělo být originální. Není to tedy lehký úkol.“ 
Kateřina Vaculová, členka správní rady Nadace 
Proměny

hodnocení návrhů
Členové poroty se osobně sejdou a diskutují 
o možném vítězi nebo adeptech na druhé kolo. 
Někdy se nad určitým návrhem strhne bouřlivá 
debata – pro některé je převratný, pro jiné 
nepřijatelný. I tentokrát se takový našel. „Interpre-
tují původní gotickou parcelaci.“, „Je to sociální 
experiment s nejistým výsledkem.“ Cílem je však 
společná dohoda. Nakonec porota vybrala pět 
návrhů do druhého kola a jejich autory vyzvala, aby 
je rozpracovali.
Po třech měsících se porotci sešli znovu, tentokrát 
i se soutěžícími, kteří svou práci představili osobně 
a zodpovídali dotazy. „Mohli byste vysvětlit, co 
to je ta ‚štěrková vodní lavice‘?“, „Dokážete si 
představit, že se v průběhu případné realizace 
změní trasa navrhované zídky?“, „Já tady bydlím 
celý život, tak vím, jak je ta ulice přecpaná auty. 
Počítáte s tím?“, „Kdyby nebyl ‚skatepark‘ zmíněn 
v sociologickém šetření, navrhli byste ho také?“. 
Osobní setkání se soutěžícími je důležité také 
proto, že si vyhlašovatel vybírá budoucího partnera 
pro realizaci. 
Po prezentacích porota znovu sama zvažovala 
jednotlivá řešení. „V tomto jediném návrhu se lidé 
opravdu dostávají k řece.“, „Navrhují velmi techni-
cistní řešení, ta příroda bude umělá.“, „Sociolog-
ický průzkum interpretují úplně jinak ostatní, ale je 
vidět, že na to mají jasný názor.“ Porotci diskutují 
tak dlouho, dokud se neshodnou na první, druhé 
a třetí ceně. V Litomyšli dostali autoři následující 
ocenění: 1. místo 100 000 Kč, 2. místo 60 000 Kč, 
3. cena 40 000 Kč, odměny 20 000 Kč.

co soutěž přináší
Možnost výběru a srovnání různých řešení, 
komplexní pohled na zadání, odborné posouzení 
návrhů, přínosnou konkurenci, neotřelé nápady, 
transparentní způsob nakládání s veřejnými 
prostředky. Průběh i výsledek soutěže závisí na 
společenské dohodě a zabraňuje klientelismu. 
Zastupitelé, kteří se rozhodnou jít touto cestou, 
vyjadřují respekt a zodpovědnost vůči občanům.

„Soutěž je prostředkem pro hledání ideálního 
obrazu životního prostoru, podkladem společenské 
dohody. Proces soutěže je sám o sobě prověrkou 
schopnosti přijmout pluralitu možných řešení 
a schopnosti diskutovat. Soutěž hájí myšlenky, 
vyřazuje nesmysly.“ 
Michal Fišer, předseda poroty

„Architektonické soutěže považuji za nejdůležitější 
postup při správě věcí veřejných, které se týkají 
investiční výstavby.“ 
Antonín Novák, člen poroty

kdo zasedl v porotě
Porota architektonické soutěže má vždy lichý počet 
členů. V Litomyšli ji tvořili tři nezávislí odborníci 
a dva takzvaně závislí členové – zástupce nadace 
jako vyhlašovatele soutěže a zástupce města. 
Společných zasedání se účastnili také tři 
náhradníci. 

Vodní valy
→ rozloha 9 252 m2, délka cca 400m
→ hlavní území určené k úplné obnově
→ navazuje na úpravy z let 2001–2003 

podle návrhu architekta Josefa Pleskota
→ obtížně přístupná řeka s náletovým 

porostem na obou březích
→ k pobytu dnes využíváno hlavně dětské 

hřiště
→ ulice upřednostňuje automobily před 

chodci

závislí členové
Kateřina Vaculová /správní rada nadace/ 
Radomil Kašpar /1. místostarosta Města 
Litomyšl/
/náhradnice/ Jitka Přerovská /ředitelka na-
dace/, Zdeňka Vydrová /architektka Města 
Litomyšl/

nezávislí členové
Michal Fišer /architekt, předseda poroty/
Lucie Miovská /krajinná architektka/
Antonín Novák /architekt/
/náhradnice/ Karolina Jirkalová /kritička/

V Litomyšli  vyhlásila Nadace Proměny 
poprvé veřejnou soutěž. V předchozích pro-
jektech šlo o tzv. vyzvanou soutěž, v níž jsou 
vyzváni k účasti konkrétní architekti. Jako 
soukromý vyhlašovatel navíc mohla udělat 
druhé kolo neanonymní a pozvat postupu-
jící architekty, aby své návrhy představili 
osobně. Když je vyhlašovatelem veřejná 
instituce, musí být celá soutěž anonymní.

zapojení veřejnosti 
leden 2012 – říjen 2013

→ příprava participace /návrh aktivit, 
schůzka pracovní skupiny, definice 
zájmových skupin, příprava dotazníku/

→ dotazníkové šetření / názorový výzkum/
→ 4 workshopy se studenty a zástupci 

místní veřejnosti /mapování jejich 
potřeb a názorů jako uživatelů nábřeží/

→ veřejné projednání /představení pro-
jektu, seznámení s výsledky sociologic-
kého průzkumu, sběr názorů/

→ 3 soutěže /2 výtvarné pro děti a studen-
ty, 1 fotografická pro veřejnost, společná 
výstava/

→ celodenní zážitkové a naučné programy 
v parku /Víkendy otevřených zahrad 
a Město je karneval – dílna pro děti 
a rodiče/

→ zapojení ZŠ do historické rešerše
 /zpovídání pamětníků nad starými  

fotografiemi/
→ 2 vydání projektového zpravodaje
 /informace o tom, co se v rámci projektu 

právě děje –  v papírové i elektronické 
podobě/

park u Smetanova domu 
→ rozloha 15 301 m2

→ pěší tranzitní místo mezi historickým  
centrem a Masarykovou čtvrtí, cesty 
pouhou spojnicí míst

→ volné travnaté plochy, chybí kompozice
→ provizorní zázemí pro kulturní akce
→ vzrostlá zeleň

Porota

Soutěžnadace
proměny

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

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

proměna krok za krokem
V Nadaci Proměny získala Litomyšl partnera 
pro všechny etapy svého projektu. Jaké to jsou? 
Nejprve sběr a zpracování podkladů pro architek-
tonickou soutěž. Do soutěžního zadání se promítají 
také přání obyvatel zmapované sociologickým 
šetřením /1/. Následuje soutěž o návrh na proměnu 
řešeného místa /2/. K vybranému návrhu se mohou 
vyjadřovat obyvatelé, jeho autoři jej pak rozpracují 
v projektové dokumentaci /3/. Většinou se reali-
zuje vítězný návrh, není to však pravidlem, může to 
být i ten z druhého nebo třetího místa. Podpora na-
dace nekončí ani po stavbě a vegetačních úpravách 
/4/. Pokud se město o proměněný park dobře stará 
a pořádá v něm veřejné akce, nadace další tři roky 
přispívá na údržbu /5/. Do všech etap proměny 
nadace zapojuje místní občany.
 
cesta za proměnou s Nadací Proměny:

1. výběr lokality a příprava projektu
2. architektonická soutěž
3. projektová dokumentace
4. stavba
5. údržba

Participace
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osvětlení. Zvážit začlenění uměleckých prvků na 
nábřeží.

„Litomyšl má prakticky veškerou historickou část 
obnovenou. To má velký význam pro turistický 
ruch a právem vzbuzuje i hrdost obyvatel. Nábřeží 
Loučné by však mělo pomoci vybudovat funkční 
zahradní úpravu „všedního dne“ – pro ty, kteří tam 
„obyčejně“ žijí. Nehledáme něco mimořádného, 
spíše to, co by se dalo shrnout: méně je někdy více. 
A to bývá pro tvůrce velmi těžké, neboť to vyžaduje 
pokoru a skromnost při řešení, často musí autor 
zapřít i sám sebe, neboť si přirozeně přeje vytvořit 
něco nevšedního, ojedinělého. Zároveň by to 
ovšem mělo být originální. Není to tedy lehký úkol.“ 
Kateřina Vaculová, členka správní rady Nadace 
Proměny

hodnocení návrhů
Členové poroty se osobně sejdou a diskutují 
o možném vítězi nebo adeptech na druhé kolo. 
Někdy se nad určitým návrhem strhne bouřlivá 
debata – pro některé je převratný, pro jiné 
nepřijatelný. I tentokrát se takový našel. „Interpre-
tují původní gotickou parcelaci.“, „Je to sociální 
experiment s nejistým výsledkem.“ Cílem je však 
společná dohoda. Nakonec porota vybrala pět 
návrhů do druhého kola a jejich autory vyzvala, aby 
je rozpracovali.
Po třech měsících se porotci sešli znovu, tentokrát 
i se soutěžícími, kteří svou práci představili osobně 
a zodpovídali dotazy. „Mohli byste vysvětlit, co 
to je ta ‚štěrková vodní lavice‘?“, „Dokážete si 
představit, že se v průběhu případné realizace 
změní trasa navrhované zídky?“, „Já tady bydlím 
celý život, tak vím, jak je ta ulice přecpaná auty. 
Počítáte s tím?“, „Kdyby nebyl ‚skatepark‘ zmíněn 
v sociologickém šetření, navrhli byste ho také?“. 
Osobní setkání se soutěžícími je důležité také 
proto, že si vyhlašovatel vybírá budoucího partnera 
pro realizaci. 
Po prezentacích porota znovu sama zvažovala 
jednotlivá řešení. „V tomto jediném návrhu se lidé 
opravdu dostávají k řece.“, „Navrhují velmi techni-
cistní řešení, ta příroda bude umělá.“, „Sociolog-
ický průzkum interpretují úplně jinak ostatní, ale je 
vidět, že na to mají jasný názor.“ Porotci diskutují 
tak dlouho, dokud se neshodnou na první, druhé 
a třetí ceně. V Litomyšli dostali autoři následující 
ocenění: 1. místo 100 000 Kč, 2. místo 60 000 Kč, 
3. cena 40 000 Kč, odměny 20 000 Kč.

co soutěž přináší
Možnost výběru a srovnání různých řešení, 
komplexní pohled na zadání, odborné posouzení 
návrhů, přínosnou konkurenci, neotřelé nápady, 
transparentní způsob nakládání s veřejnými 
prostředky. Průběh i výsledek soutěže závisí na 
společenské dohodě a zabraňuje klientelismu. 
Zastupitelé, kteří se rozhodnou jít touto cestou, 
vyjadřují respekt a zodpovědnost vůči občanům.

„Soutěž je prostředkem pro hledání ideálního 
obrazu životního prostoru, podkladem společenské 
dohody. Proces soutěže je sám o sobě prověrkou 
schopnosti přijmout pluralitu možných řešení 
a schopnosti diskutovat. Soutěž hájí myšlenky, 
vyřazuje nesmysly.“ 
Michal Fišer, předseda poroty

„Architektonické soutěže považuji za nejdůležitější 
postup při správě věcí veřejných, které se týkají 
investiční výstavby.“ 
Antonín Novák, člen poroty

kdo zasedl v porotě
Porota architektonické soutěže má vždy lichý počet 
členů. V Litomyšli ji tvořili tři nezávislí odborníci 
a dva takzvaně závislí členové – zástupce nadace 
jako vyhlašovatele soutěže a zástupce města. 
Společných zasedání se účastnili také tři 
náhradníci. 

Vodní valy
→ rozloha 9 252 m2, délka cca 400m
→ hlavní území určené k úplné obnově
→ navazuje na úpravy z let 2001–2003 

podle návrhu architekta Josefa Pleskota
→ obtížně přístupná řeka s náletovým 

porostem na obou březích
→ k pobytu dnes využíváno hlavně dětské 

hřiště
→ ulice upřednostňuje automobily před 

chodci

závislí členové
Kateřina Vaculová /správní rada nadace/ 
Radomil Kašpar /1. místostarosta Města 
Litomyšl/
/náhradnice/ Jitka Přerovská /ředitelka na-
dace/, Zdeňka Vydrová /architektka Města 
Litomyšl/

nezávislí členové
Michal Fišer /architekt, předseda poroty/
Lucie Miovská /krajinná architektka/
Antonín Novák /architekt/
/náhradnice/ Karolina Jirkalová /kritička/

V Litomyšli  vyhlásila Nadace Proměny 
poprvé veřejnou soutěž. V předchozích pro-
jektech šlo o tzv. vyzvanou soutěž, v níž jsou 
vyzváni k účasti konkrétní architekti. Jako 
soukromý vyhlašovatel navíc mohla udělat 
druhé kolo neanonymní a pozvat postupu-
jící architekty, aby své návrhy představili 
osobně. Když je vyhlašovatelem veřejná 
instituce, musí být celá soutěž anonymní.

zapojení veřejnosti 
leden 2012 – říjen 2013

→ příprava participace /návrh aktivit, 
schůzka pracovní skupiny, definice 
zájmových skupin, příprava dotazníku/

→ dotazníkové šetření / názorový výzkum/
→ 4 workshopy se studenty a zástupci 

místní veřejnosti /mapování jejich 
potřeb a názorů jako uživatelů nábřeží/

→ veřejné projednání /představení pro-
jektu, seznámení s výsledky sociologic-
kého průzkumu, sběr názorů/

→ 3 soutěže /2 výtvarné pro děti a studen-
ty, 1 fotografická pro veřejnost, společná 
výstava/

→ celodenní zážitkové a naučné programy 
v parku /Víkendy otevřených zahrad 
a Město je karneval – dílna pro děti 
a rodiče/

→ zapojení ZŠ do historické rešerše
 /zpovídání pamětníků nad starými  

fotografiemi/
→ 2 vydání projektového zpravodaje
 /informace o tom, co se v rámci projektu 

právě děje –  v papírové i elektronické 
podobě/

park u Smetanova domu 
→ rozloha 15 301 m2

→ pěší tranzitní místo mezi historickým  
centrem a Masarykovou čtvrtí, cesty 
pouhou spojnicí míst

→ volné travnaté plochy, chybí kompozice
→ provizorní zázemí pro kulturní akce
→ vzrostlá zeleň

Porota

Soutěžnadace
proměny

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

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

proměna krok za krokem
V Nadaci Proměny získala Litomyšl partnera 
pro všechny etapy svého projektu. Jaké to jsou? 
Nejprve sběr a zpracování podkladů pro architek-
tonickou soutěž. Do soutěžního zadání se promítají 
také přání obyvatel zmapované sociologickým 
šetřením /1/. Následuje soutěž o návrh na proměnu 
řešeného místa /2/. K vybranému návrhu se mohou 
vyjadřovat obyvatelé, jeho autoři jej pak rozpracují 
v projektové dokumentaci /3/. Většinou se reali-
zuje vítězný návrh, není to však pravidlem, může to 
být i ten z druhého nebo třetího místa. Podpora na-
dace nekončí ani po stavbě a vegetačních úpravách 
/4/. Pokud se město o proměněný park dobře stará 
a pořádá v něm veřejné akce, nadace další tři roky 
přispívá na údržbu /5/. Do všech etap proměny 
nadace zapojuje místní občany.
 
cesta za proměnou s Nadací Proměny:

1. výběr lokality a příprava projektu
2. architektonická soutěž
3. projektová dokumentace
4. stavba
5. údržba

Participace
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o nadaci
Nadace Proměny je soukromá nezisková
organizace, která pomáhá s rozvojem městské 
zeleně, podporuje proměny měst se zapojením 
místních obyvatel a rozvíjí povědomí společnosti 
o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí na 
člověka.  

Nadaci Proměny dlouhodobě podporují pan Karel 
Komárek a investiční skupina KKCG.

program Parky
Jeden z programů Nadace Proměny se zaměřuje 
na obnovu a oživování městských parků. Jeho 
důležitou součástí je spolupráce s odbornou 
veřejností a místními obyvateli. Z programu je 
podporován i projekt v Litomyšli.

→
Řešené území navazuje na část koryta a nábřeží 
řeky Loučné u sídliště Komenského, kde byly 
v letech 2001–2003 provedeny protipovodňové 
úpravy podle návrhu architekta Josefa Pleskota.

→
Veřejná dvoukolová soutěž se konala od 20. února 
do 27. srpna 2013. Předmětem byla obnova nábřeží 
řeky Loučné podle motta „dialog mezi řekou 
a městem“. Organizace soutěže, stejně jako finan-
cování cen a odměn jsou součástí podpory Nadace 
Proměny určené Městu Litomyšl.

Architektonická 
soutěž je 
transparentní 
způsob, jak získat 
nejvhodnější 
návrhy na řešené 
zadání. Litomyšl 
i nadace s tím 
mají nejednu 
zkušenost.

Snaha 
o různorodou 
porotu svedla 
dohromady 
urbanistu, 
architekta 
i krajináře, 
ostřílené porotce 
i nováčka, znalce 
městských 
nábřeží i správy 
veřejné zeleně.  

Architektonická soutěž 
Cena Nadace Proměny 2013 

– Obnova nábřeží řeky Loučné 
v Litomyšli

Myšlenkou 
projektu je 
„dialog mezi 
řekou a městem“. 
Průzračná 
proudící řeka 
je od nepaměti 
nejdůležitější 
součástí území. 
Řešení by mělo 
nechat vyniknout 
vodu jako 
fenomén přírody 
pronikající 
do městského 
prostředí 
v bezprostřední 
blízkosti 
historického 
centra. Úpravy se 
týkají ulice Vodní 
valy, přilehlého 
nábřeží a parku 
u Smetanova 
domu.

Jak se promění 
nábřeží 
řeky Loučné 
nezáleží jen 
na radnici nebo 
architektech. 
Do oživení místa 
i plánování změn 
se významně 
zapojují občané 
Litomyšle 
– studenti 
místních škol, 
obyvatelé nejen 
přilehlých ulic, 
malé i větší děti, 
pamětníci... 
Anketou, 
soutěžemi, 
veřejnými 
diskuzemi nebo 
na akcích v parku. 
Důležitou roli 
měla veřejnost 
také při formulaci 
soutěžního 
zadání.

Zadání

sociologické šetření
Cílem místního průzkumu, který proběhl ještě před 
vyhlášením architektonické soutěže, bylo hlouběji 
prozkoumat, co si obyvatelé myslí o současném 
stavu nábřeží řeky Loučné a jak by si ho přáli 
využívat. Nadace ke spolupráci přizvala socio-
logy ze společnosti Agora CE, která se zabývá 
komunikací mezi občany a radnicemi. Společně 
provedli sociologický průzkum pomocí dotazníků 
a veřejných setkání, kde účastníci analyzovali 
řešené území.

Výsledky ukázaly, že většina dotázaných považuje 
prostor u řeky Loučné za místo k odpočinku 
a procházkám, kde hledají kontakt s přírodou. 
Přírodní ráz proto chtějí zachovat i do budoucna. 
V současnosti zde ale nenacházejí mnoho 
důvodů pro delší pobyt, a řada z nich tak územím 
spíše prochází. A co by je tam dokázalo zdržet? 
Pobytové zóny s lavičkami, přístup k řece, hřiště 
pro různé věkové kategorie, zázemí pro kulturní 
akce u Smetanova domu nebo odhlučnění blízké 
rychlostní silnice. Tato přání se promítla do zadání 
architektonické soutěže.

„Díky historickým a sociologickým průzkumům 
a úzkému kontaktu s obyvateli po celou dobu 
přípravy projektu před vyhlášením soutěže přichází 
šance, že vznikne nejen architektonicky zajímavý 
projekt, ale také místo, které místní obyvatelé 
spoluvytvářeli - budou mít k tomuto místu vztah
a bude splňovat jejich potřeby.“
Jitka Přerovská, ředitelka Nadace Proměny

úkol pro architekty
Reflektovat sociologický průzkum /území jako 
klidné místo k odpočinku a kontaktu s přírodou/. 
Zachovat přírodní specifický charakter místa. 
Propojit město a řeku s jejím bezprostředním 
okolím v jeden celek a doplnit přiměřenými 
aktivitami. Zabývat se řešením dětského hřiště. 
Zohlednit všechny věkové kategorie obyvatel. 
Vyhodnotit stav a charakter pěších komunikací. 
Navrhnout terasu k venkovnímu posezení. Řešit 
park u Smetanova domu pro pobyt a relaxaci. 
Navrhnout koncepci zeleně. Dopravně zklidnit ulici 
Vodní valy a dát důraz na pěší provoz. Navrhnout 
jednoduchou stavební úpravu vodárny /zejm. její 
vizuální podobu/ a kultivovanou úpravu mostu. 
Navrhnout komfortní městský mobiliář a veřejné 
osvětlení. Zvážit začlenění uměleckých prvků na 
nábřeží.

„Litomyšl má prakticky veškerou historickou část 
obnovenou. To má velký význam pro turistický 
ruch a právem vzbuzuje i hrdost obyvatel. Nábřeží 
Loučné by však mělo pomoci vybudovat funkční 
zahradní úpravu „všedního dne“ – pro ty, kteří tam 
„obyčejně“ žijí. Nehledáme něco mimořádného, 
spíše to, co by se dalo shrnout: méně je někdy více. 
A to bývá pro tvůrce velmi těžké, neboť to vyžaduje 
pokoru a skromnost při řešení, často musí autor 
zapřít i sám sebe, neboť si přirozeně přeje vytvořit 
něco nevšedního, ojedinělého. Zároveň by to 
ovšem mělo být originální. Není to tedy lehký úkol.“ 
Kateřina Vaculová, členka správní rady Nadace 
Proměny

hodnocení návrhů
Členové poroty se osobně sejdou a diskutují 
o možném vítězi nebo adeptech na druhé kolo. 
Někdy se nad určitým návrhem strhne bouřlivá 
debata – pro některé je převratný, pro jiné 
nepřijatelný. I tentokrát se takový našel. „Interpre-
tují původní gotickou parcelaci.“, „Je to sociální 
experiment s nejistým výsledkem.“ Cílem je však 
společná dohoda. Nakonec porota vybrala pět 
návrhů do druhého kola a jejich autory vyzvala, aby 
je rozpracovali.
Po třech měsících se porotci sešli znovu, tentokrát 
i se soutěžícími, kteří svou práci představili osobně 
a zodpovídali dotazy. „Mohli byste vysvětlit, co 
to je ta ‚štěrková vodní lavice‘?“, „Dokážete si 
představit, že se v průběhu případné realizace 
změní trasa navrhované zídky?“, „Já tady bydlím 
celý život, tak vím, jak je ta ulice přecpaná auty. 
Počítáte s tím?“, „Kdyby nebyl ‚skatepark‘ zmíněn 
v sociologickém šetření, navrhli byste ho také?“. 
Osobní setkání se soutěžícími je důležité také 
proto, že si vyhlašovatel vybírá budoucího partnera 
pro realizaci. 
Po prezentacích porota znovu sama zvažovala 
jednotlivá řešení. „V tomto jediném návrhu se lidé 
opravdu dostávají k řece.“, „Navrhují velmi techni-
cistní řešení, ta příroda bude umělá.“, „Sociolog-
ický průzkum interpretují úplně jinak ostatní, ale je 
vidět, že na to mají jasný názor.“ Porotci diskutují 
tak dlouho, dokud se neshodnou na první, druhé 
a třetí ceně. V Litomyšli dostali autoři následující 
ocenění: 1. místo 100 000 Kč, 2. místo 60 000 Kč, 
3. cena 40 000 Kč, odměny 20 000 Kč.

co soutěž přináší
Možnost výběru a srovnání různých řešení, 
komplexní pohled na zadání, odborné posouzení 
návrhů, přínosnou konkurenci, neotřelé nápady, 
transparentní způsob nakládání s veřejnými 
prostředky. Průběh i výsledek soutěže závisí na 
společenské dohodě a zabraňuje klientelismu. 
Zastupitelé, kteří se rozhodnou jít touto cestou, 
vyjadřují respekt a zodpovědnost vůči občanům.

„Soutěž je prostředkem pro hledání ideálního 
obrazu životního prostoru, podkladem společenské 
dohody. Proces soutěže je sám o sobě prověrkou 
schopnosti přijmout pluralitu možných řešení 
a schopnosti diskutovat. Soutěž hájí myšlenky, 
vyřazuje nesmysly.“ 
Michal Fišer, předseda poroty

„Architektonické soutěže považuji za nejdůležitější 
postup při správě věcí veřejných, které se týkají 
investiční výstavby.“ 
Antonín Novák, člen poroty

kdo zasedl v porotě
Porota architektonické soutěže má vždy lichý počet 
členů. V Litomyšli ji tvořili tři nezávislí odborníci 
a dva takzvaně závislí členové – zástupce nadace 
jako vyhlašovatele soutěže a zástupce města. 
Společných zasedání se účastnili také tři 
náhradníci. 

Vodní valy
→ rozloha 9 252 m2, délka cca 400m
→ hlavní území určené k úplné obnově
→ navazuje na úpravy z let 2001–2003 

podle návrhu architekta Josefa Pleskota
→ obtížně přístupná řeka s náletovým 

porostem na obou březích
→ k pobytu dnes využíváno hlavně dětské 

hřiště
→ ulice upřednostňuje automobily před 

chodci

závislí členové
Kateřina Vaculová /správní rada nadace/ 
Radomil Kašpar /1. místostarosta Města 
Litomyšl/
/náhradnice/ Jitka Přerovská /ředitelka na-
dace/, Zdeňka Vydrová /architektka Města 
Litomyšl/

nezávislí členové
Michal Fišer /architekt, předseda poroty/
Lucie Miovská /krajinná architektka/
Antonín Novák /architekt/
/náhradnice/ Karolina Jirkalová /kritička/

V Litomyšli  vyhlásila Nadace Proměny 
poprvé veřejnou soutěž. V předchozích pro-
jektech šlo o tzv. vyzvanou soutěž, v níž jsou 
vyzváni k účasti konkrétní architekti. Jako 
soukromý vyhlašovatel navíc mohla udělat 
druhé kolo neanonymní a pozvat postupu-
jící architekty, aby své návrhy představili 
osobně. Když je vyhlašovatelem veřejná 
instituce, musí být celá soutěž anonymní.

zapojení veřejnosti 
leden 2012 – říjen 2013

→ příprava participace /návrh aktivit, 
schůzka pracovní skupiny, definice 
zájmových skupin, příprava dotazníku/

→ dotazníkové šetření / názorový výzkum/
→ 4 workshopy se studenty a zástupci 

místní veřejnosti /mapování jejich 
potřeb a názorů jako uživatelů nábřeží/

→ veřejné projednání /představení pro-
jektu, seznámení s výsledky sociologic-
kého průzkumu, sběr názorů/

→ 3 soutěže /2 výtvarné pro děti a studen-
ty, 1 fotografická pro veřejnost, společná 
výstava/

→ celodenní zážitkové a naučné programy 
v parku /Víkendy otevřených zahrad 
a Město je karneval – dílna pro děti 
a rodiče/

→ zapojení ZŠ do historické rešerše
 /zpovídání pamětníků nad starými  

fotografiemi/
→ 2 vydání projektového zpravodaje
 /informace o tom, co se v rámci projektu 

právě děje –  v papírové i elektronické 
podobě/

park u Smetanova domu 
→ rozloha 15 301 m2

→ pěší tranzitní místo mezi historickým  
centrem a Masarykovou čtvrtí, cesty 
pouhou spojnicí míst

→ volné travnaté plochy, chybí kompozice
→ provizorní zázemí pro kulturní akce
→ vzrostlá zeleň

Porota

Soutěžnadace
proměny

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

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

proměna krok za krokem
V Nadaci Proměny získala Litomyšl partnera 
pro všechny etapy svého projektu. Jaké to jsou? 
Nejprve sběr a zpracování podkladů pro architek-
tonickou soutěž. Do soutěžního zadání se promítají 
také přání obyvatel zmapované sociologickým 
šetřením /1/. Následuje soutěž o návrh na proměnu 
řešeného místa /2/. K vybranému návrhu se mohou 
vyjadřovat obyvatelé, jeho autoři jej pak rozpracují 
v projektové dokumentaci /3/. Většinou se reali-
zuje vítězný návrh, není to však pravidlem, může to 
být i ten z druhého nebo třetího místa. Podpora na-
dace nekončí ani po stavbě a vegetačních úpravách 
/4/. Pokud se město o proměněný park dobře stará 
a pořádá v něm veřejné akce, nadace další tři roky 
přispívá na údržbu /5/. Do všech etap proměny 
nadace zapojuje místní občany.
 
cesta za proměnou s Nadací Proměny:

1. výběr lokality a příprava projektu
2. architektonická soutěž
3. projektová dokumentace
4. stavba
5. údržba
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o nadaci
Nadace Proměny je soukromá nezisková
organizace, která pomáhá s rozvojem městské 
zeleně, podporuje proměny měst se zapojením 
místních obyvatel a rozvíjí povědomí společnosti 
o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí na 
člověka.  

Nadaci Proměny dlouhodobě podporují pan Karel 
Komárek a investiční skupina KKCG.

program Parky
Jeden z programů Nadace Proměny se zaměřuje 
na obnovu a oživování městských parků. Jeho 
důležitou součástí je spolupráce s odbornou 
veřejností a místními obyvateli. Z programu je 
podporován i projekt v Litomyšli.

→
Řešené území navazuje na část koryta a nábřeží 
řeky Loučné u sídliště Komenského, kde byly 
v letech 2001–2003 provedeny protipovodňové 
úpravy podle návrhu architekta Josefa Pleskota.

→
Veřejná dvoukolová soutěž se konala od 20. února 
do 27. srpna 2013. Předmětem byla obnova nábřeží 
řeky Loučné podle motta „dialog mezi řekou 
a městem“. Organizace soutěže, stejně jako finan-
cování cen a odměn jsou součástí podpory Nadace 
Proměny určené Městu Litomyšl.

Architektonická 
soutěž je 
transparentní 
způsob, jak získat 
nejvhodnější 
návrhy na řešené 
zadání. Litomyšl 
i nadace s tím 
mají nejednu 
zkušenost.

Snaha 
o různorodou 
porotu svedla 
dohromady 
urbanistu, 
architekta 
i krajináře, 
ostřílené porotce 
i nováčka, znalce 
městských 
nábřeží i správy 
veřejné zeleně.  

Architektonická soutěž 
Cena Nadace Proměny 2013 

– Obnova nábřeží řeky Loučné 
v Litomyšli

Myšlenkou 
projektu je 
„dialog mezi 
řekou a městem“. 
Průzračná 
proudící řeka 
je od nepaměti 
nejdůležitější 
součástí území. 
Řešení by mělo 
nechat vyniknout 
vodu jako 
fenomén přírody 
pronikající 
do městského 
prostředí 
v bezprostřední 
blízkosti 
historického 
centra. Úpravy se 
týkají ulice Vodní 
valy, přilehlého 
nábřeží a parku 
u Smetanova 
domu.

Jak se promění 
nábřeží 
řeky Loučné 
nezáleží jen 
na radnici nebo 
architektech. 
Do oživení místa 
i plánování změn 
se významně 
zapojují občané 
Litomyšle 
– studenti 
místních škol, 
obyvatelé nejen 
přilehlých ulic, 
malé i větší děti, 
pamětníci... 
Anketou, 
soutěžemi, 
veřejnými 
diskuzemi nebo 
na akcích v parku. 
Důležitou roli 
měla veřejnost 
také při formulaci 
soutěžního 
zadání.

Zadání

sociologické šetření
Cílem místního průzkumu, který proběhl ještě před 
vyhlášením architektonické soutěže, bylo hlouběji 
prozkoumat, co si obyvatelé myslí o současném 
stavu nábřeží řeky Loučné a jak by si ho přáli 
využívat. Nadace ke spolupráci přizvala socio-
logy ze společnosti Agora CE, která se zabývá 
komunikací mezi občany a radnicemi. Společně 
provedli sociologický průzkum pomocí dotazníků 
a veřejných setkání, kde účastníci analyzovali 
řešené území.

Výsledky ukázaly, že většina dotázaných považuje 
prostor u řeky Loučné za místo k odpočinku 
a procházkám, kde hledají kontakt s přírodou. 
Přírodní ráz proto chtějí zachovat i do budoucna. 
V současnosti zde ale nenacházejí mnoho 
důvodů pro delší pobyt, a řada z nich tak územím 
spíše prochází. A co by je tam dokázalo zdržet? 
Pobytové zóny s lavičkami, přístup k řece, hřiště 
pro různé věkové kategorie, zázemí pro kulturní 
akce u Smetanova domu nebo odhlučnění blízké 
rychlostní silnice. Tato přání se promítla do zadání 
architektonické soutěže.

„Díky historickým a sociologickým průzkumům 
a úzkému kontaktu s obyvateli po celou dobu 
přípravy projektu před vyhlášením soutěže přichází 
šance, že vznikne nejen architektonicky zajímavý 
projekt, ale také místo, které místní obyvatelé 
spoluvytvářeli - budou mít k tomuto místu vztah
a bude splňovat jejich potřeby.“
Jitka Přerovská, ředitelka Nadace Proměny

úkol pro architekty
Reflektovat sociologický průzkum /území jako 
klidné místo k odpočinku a kontaktu s přírodou/. 
Zachovat přírodní specifický charakter místa. 
Propojit město a řeku s jejím bezprostředním 
okolím v jeden celek a doplnit přiměřenými 
aktivitami. Zabývat se řešením dětského hřiště. 
Zohlednit všechny věkové kategorie obyvatel. 
Vyhodnotit stav a charakter pěších komunikací. 
Navrhnout terasu k venkovnímu posezení. Řešit 
park u Smetanova domu pro pobyt a relaxaci. 
Navrhnout koncepci zeleně. Dopravně zklidnit ulici 
Vodní valy a dát důraz na pěší provoz. Navrhnout 
jednoduchou stavební úpravu vodárny /zejm. její 
vizuální podobu/ a kultivovanou úpravu mostu. 
Navrhnout komfortní městský mobiliář a veřejné 
osvětlení. Zvážit začlenění uměleckých prvků na 
nábřeží.

„Litomyšl má prakticky veškerou historickou část 
obnovenou. To má velký význam pro turistický 
ruch a právem vzbuzuje i hrdost obyvatel. Nábřeží 
Loučné by však mělo pomoci vybudovat funkční 
zahradní úpravu „všedního dne“ – pro ty, kteří tam 
„obyčejně“ žijí. Nehledáme něco mimořádného, 
spíše to, co by se dalo shrnout: méně je někdy více. 
A to bývá pro tvůrce velmi těžké, neboť to vyžaduje 
pokoru a skromnost při řešení, často musí autor 
zapřít i sám sebe, neboť si přirozeně přeje vytvořit 
něco nevšedního, ojedinělého. Zároveň by to 
ovšem mělo být originální. Není to tedy lehký úkol.“ 
Kateřina Vaculová, členka správní rady Nadace 
Proměny

hodnocení návrhů
Členové poroty se osobně sejdou a diskutují 
o možném vítězi nebo adeptech na druhé kolo. 
Někdy se nad určitým návrhem strhne bouřlivá 
debata – pro některé je převratný, pro jiné 
nepřijatelný. I tentokrát se takový našel. „Interpre-
tují původní gotickou parcelaci.“, „Je to sociální 
experiment s nejistým výsledkem.“ Cílem je však 
společná dohoda. Nakonec porota vybrala pět 
návrhů do druhého kola a jejich autory vyzvala, aby 
je rozpracovali.
Po třech měsících se porotci sešli znovu, tentokrát 
i se soutěžícími, kteří svou práci představili osobně 
a zodpovídali dotazy. „Mohli byste vysvětlit, co 
to je ta ‚štěrková vodní lavice‘?“, „Dokážete si 
představit, že se v průběhu případné realizace 
změní trasa navrhované zídky?“, „Já tady bydlím 
celý život, tak vím, jak je ta ulice přecpaná auty. 
Počítáte s tím?“, „Kdyby nebyl ‚skatepark‘ zmíněn 
v sociologickém šetření, navrhli byste ho také?“. 
Osobní setkání se soutěžícími je důležité také 
proto, že si vyhlašovatel vybírá budoucího partnera 
pro realizaci. 
Po prezentacích porota znovu sama zvažovala 
jednotlivá řešení. „V tomto jediném návrhu se lidé 
opravdu dostávají k řece.“, „Navrhují velmi techni-
cistní řešení, ta příroda bude umělá.“, „Sociolog-
ický průzkum interpretují úplně jinak ostatní, ale je 
vidět, že na to mají jasný názor.“ Porotci diskutují 
tak dlouho, dokud se neshodnou na první, druhé 
a třetí ceně. V Litomyšli dostali autoři následující 
ocenění: 1. místo 100 000 Kč, 2. místo 60 000 Kč, 
3. cena 40 000 Kč, odměny 20 000 Kč.

co soutěž přináší
Možnost výběru a srovnání různých řešení, 
komplexní pohled na zadání, odborné posouzení 
návrhů, přínosnou konkurenci, neotřelé nápady, 
transparentní způsob nakládání s veřejnými 
prostředky. Průběh i výsledek soutěže závisí na 
společenské dohodě a zabraňuje klientelismu. 
Zastupitelé, kteří se rozhodnou jít touto cestou, 
vyjadřují respekt a zodpovědnost vůči občanům.

„Soutěž je prostředkem pro hledání ideálního 
obrazu životního prostoru, podkladem společenské 
dohody. Proces soutěže je sám o sobě prověrkou 
schopnosti přijmout pluralitu možných řešení 
a schopnosti diskutovat. Soutěž hájí myšlenky, 
vyřazuje nesmysly.“ 
Michal Fišer, předseda poroty

„Architektonické soutěže považuji za nejdůležitější 
postup při správě věcí veřejných, které se týkají 
investiční výstavby.“ 
Antonín Novák, člen poroty

kdo zasedl v porotě
Porota architektonické soutěže má vždy lichý počet 
členů. V Litomyšli ji tvořili tři nezávislí odborníci 
a dva takzvaně závislí členové – zástupce nadace 
jako vyhlašovatele soutěže a zástupce města. 
Společných zasedání se účastnili také tři 
náhradníci. 

Vodní valy
→ rozloha 9 252 m2, délka cca 400m
→ hlavní území určené k úplné obnově
→ navazuje na úpravy z let 2001–2003 

podle návrhu architekta Josefa Pleskota
→ obtížně přístupná řeka s náletovým 

porostem na obou březích
→ k pobytu dnes využíváno hlavně dětské 

hřiště
→ ulice upřednostňuje automobily před 

chodci

závislí členové
Kateřina Vaculová /správní rada nadace/ 
Radomil Kašpar /1. místostarosta Města 
Litomyšl/
/náhradnice/ Jitka Přerovská /ředitelka na-
dace/, Zdeňka Vydrová /architektka Města 
Litomyšl/

nezávislí členové
Michal Fišer /architekt, předseda poroty/
Lucie Miovská /krajinná architektka/
Antonín Novák /architekt/
/náhradnice/ Karolina Jirkalová /kritička/

V Litomyšli  vyhlásila Nadace Proměny 
poprvé veřejnou soutěž. V předchozích pro-
jektech šlo o tzv. vyzvanou soutěž, v níž jsou 
vyzváni k účasti konkrétní architekti. Jako 
soukromý vyhlašovatel navíc mohla udělat 
druhé kolo neanonymní a pozvat postupu-
jící architekty, aby své návrhy představili 
osobně. Když je vyhlašovatelem veřejná 
instituce, musí být celá soutěž anonymní.

zapojení veřejnosti 
leden 2012 – říjen 2013

→ příprava participace /návrh aktivit, 
schůzka pracovní skupiny, definice 
zájmových skupin, příprava dotazníku/

→ dotazníkové šetření / názorový výzkum/
→ 4 workshopy se studenty a zástupci 

místní veřejnosti /mapování jejich 
potřeb a názorů jako uživatelů nábřeží/

→ veřejné projednání /představení pro-
jektu, seznámení s výsledky sociologic-
kého průzkumu, sběr názorů/

→ 3 soutěže /2 výtvarné pro děti a studen-
ty, 1 fotografická pro veřejnost, společná 
výstava/

→ celodenní zážitkové a naučné programy 
v parku /Víkendy otevřených zahrad 
a Město je karneval – dílna pro děti 
a rodiče/

→ zapojení ZŠ do historické rešerše
 /zpovídání pamětníků nad starými  

fotografiemi/
→ 2 vydání projektového zpravodaje
 /informace o tom, co se v rámci projektu 

právě děje –  v papírové i elektronické 
podobě/

park u Smetanova domu 
→ rozloha 15 301 m2

→ pěší tranzitní místo mezi historickým  
centrem a Masarykovou čtvrtí, cesty 
pouhou spojnicí míst

→ volné travnaté plochy, chybí kompozice
→ provizorní zázemí pro kulturní akce
→ vzrostlá zeleň

Porota
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proměny

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

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

proměna krok za krokem
V Nadaci Proměny získala Litomyšl partnera 
pro všechny etapy svého projektu. Jaké to jsou? 
Nejprve sběr a zpracování podkladů pro architek-
tonickou soutěž. Do soutěžního zadání se promítají 
také přání obyvatel zmapované sociologickým 
šetřením /1/. Následuje soutěž o návrh na proměnu 
řešeného místa /2/. K vybranému návrhu se mohou 
vyjadřovat obyvatelé, jeho autoři jej pak rozpracují 
v projektové dokumentaci /3/. Většinou se reali-
zuje vítězný návrh, není to však pravidlem, může to 
být i ten z druhého nebo třetího místa. Podpora na-
dace nekončí ani po stavbě a vegetačních úpravách 
/4/. Pokud se město o proměněný park dobře stará 
a pořádá v něm veřejné akce, nadace další tři roky 
přispívá na údržbu /5/. Do všech etap proměny 
nadace zapojuje místní občany.
 
cesta za proměnou s Nadací Proměny:

1. výběr lokality a příprava projektu
2. architektonická soutěž
3. projektová dokumentace
4. stavba
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Ing. Marie Hlavatá, Ing. arch. Josef 

Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá

Návrh je čitelný a jedinečný myšlenkou cesty, promenády, podél řeky, 
která je navržena v podobě zpevněných břehů, zálivu s terasovitě 
upraveným břehem, visutého chodníku a mlatové cesty. Příjemným 
prvkem respektujícím charakter a atmosféru prostředí je dřevěná visutá 
lávka. /.../ Mlatová cesta navržená podél levého břehu Loučné nepřináší 
zásadně novou kvalitu, vyžaduje výrazný zásah při novém svahování 
břehů. Kladně je hodnocena změna řešení pěší lávky a citlivé úpravy 
v parku u Smetanova domu. Jedná se o myšlenkově příjemný návrh.

Návrh respektuje historickou stopu místa a snaží se i přiblížit řeku 
veřejnosti. Prezentace návrhu byla přesvědčivá a výrazně rozšířila 
příliš stručné a málo dostatečné vyjádření na předložených panelech. 
Řešení štěrkové lavice je i z potamologického hlediska přínosné, přesto 
v daném kontextu prostorovém i z hlediska materiálového řešení (místně 
nepříslušný kámen) není nejvhodnější, stejně tak jako rozsáhlé zásahy 
do stávající zeleně. Je zde příkladný profesionální přístup a spolupráce 
s navazujícími profesemi.

Propojení obou břehů řeky Loučné formou říčního brodu – platformy 
tvořené podélnými pražci – je hlavním konceptem návrhu, jehož praktická 
využitelnost a zjevná jednostrannost je z hlediska údržby, nákladovosti 
a výrazné terénní konfigurace levého břehu sporadická. Ve prospěch 
aktivního pobytu na takto vytvořené „atrakci“ jsou minimalizovány plochy 
hřišť pro děti. Opakování pravoúhlých podélných forem v ostatních 
prvcích vede jistě k výrazové jednotě, nicméně především u lávky je 
formální. Citlivě je komponována klidová část náplavky. /.../ 

odměna odměna

1
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Ing. arch. MgA. Martin Rusina

Ing. arch. Martin Frei

CUBOID ARCHITEKTI, s. r. o. Ing. arch. Jana Kaštánková

výhoda dvou kol

O Cenu Nadace Proměny 2013 
se ucházelo 31 soutěžících. 

Jeden návrh porota z formál-
ních důvodů vyřadila a pět 

nejlepších pozvala do druhého 
kola s doporučením, co by 
měli jejich autoři vylepšit. 

Právě zpětná vazba od poroty 
a dopracování návrhů je jednou 
z hlavních výhod dvoukolových 
soutěží. Zatímco v prvním kole 

jde spíše o ideu, ve druhém 
se soutěžící mohou více 

soustředit na proveditelnost 
a technická řešení, která často 
konzultují s dalšími odborníky 

(například vodohospodáři 
nebo dopravními experty). 
Výsledné návrhy jsou pak 

mnohem propracovanější. Pro 
pozdější úspěšnou realizaci je 

klíčové, aby autoři se zadavateli 
dokázali najít společnou řeč.

Ing. arch. Jakub Cigler

Kladně lze hodnotit vytvoření promenády, nové stromořadí i celkové 
uspořádání prostoru v ulici Vodní valy. Řešení rovněž umožňuje přímá 
propojení s řekou Loučnou formou dřevěných mol – asociace na historic-
ká máchadla je opodstatněná. /.../ Návrh silně akcentuje návaznost na 
urbanistickou strukturu města, /.../ v řešení však až příliš připomíná 
uliční síť a mění přetvarováním cest poněkud násilně uspořádání parku 
u Smetanova domu. Umístění kavárny nelze považovat za optimální.

Návrh byl oceněn porotou zejména pro svoji myšlenkovou 
čistotu reflektující v jednoduchém konceptu místo 
a požadavky na jeho budoucí využití. Jasným, střídmým 
způsobem odděluje části městského prostředí od přírodní-
ho, které ponechává svému vývoji. Přístupy do tohoto 
civilizací neregulovaného prostředí biokoridoru jsou sice 
umožněny, ale pouze střídmě, citlivě a jakoby s ostychem. 

Ing. arch. Radko Květ

Ing. Iva Hejzlarová 

Ing. arch. Hana Vinklárková

Ing. arch. Štěpán Valouch Ing. arch. Pavel PršalaAtelier-r, s. r. o.

Ing. arch. Ondřej Chybík 

Ing. arch. Michal Krištof

doc. Ing. Josef Chybík, CSc.

Ing. arch. Ondřej Beneš 

Ing. arch. Marcel Šípka

Ing. arch. Ondřej Duchan Prof. akad. arch. Petr Keil

Ing. arch. Hana Špalková 

Ing. arch. Zuzana Johanidesová

Ing. Radmila Fingerová
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Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D., 

Ing. arch. Jiří Matys, Ing. arch. 

Miroslav Juren, Bc. Tereza 

Šašková, Klára Dědová, DiS Zahrada Olomouc, s. r. o.

Ing. arch. Eva Holásková

Ing. arch. Marta Balážiková

Ing. Ondrej Balážik

Ing. arch. Lukáš Soukup 

Ing. arch. Alena Slabá Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

AND, spol. s r. o.

architektonický atelier Ing. Marek Richtera

Ing. arch. Pavel Stříteský 

Ing. arch. Zbyněk Zavřel

Mgr. Ing. arch. Monika Boháčová, 

Ing. arch. Jiří Boudník, Dipl. Ing. 

Lenka Filipczak, RNDr. Milan

Svoboda, Bc. Monika Škublová 

Souvislá linie zídky procházející celým územím pravého 
břehu řeky Loučné se tak jeví nikoli jako bariéra, ale spíše 
jako mnohovýznamový prvek, který může sloužit nejen 
jako protipovodňová zábrana, místo k sezení, ale i jako 
zhmotnění respektu autorů k přírodě obecně. Realizace to-
hoto prvku si jistě vyžádá citlivou práci v terénu a zejména 
zohlednění kořenových systémů stromů.

soutěž Litomyšl 2013
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